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 هتمأ ىلع هقوقحو هلضفو ِدِلَي يبنلا ةلزنم

 2 < اعلان هل ۱
 رس ٩ ۶ اين رج کر سم ٩

 :ةمدقملا

 تائيس نمو انسفنأ رورش نم هللاب ذوعنو «هرفغتسنو هئيعتسنو .هدمحن هلل دمحلا نإ

 هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو «هل يداه الف للضی نمو ؛هل لضم الف هللا هدبي نم ءانلامعأ

 .ةلللك هلوسرو هدبع ادمح نآ دهشآو «هل كيرش ال

 رومالا شو كلي دمحم يده يدهلا ٌريخو هللا باتك تيدا قدصأ ناق :دعب انآ

 .رانلا يف ةلالض لكو ةلالض ةعدب لكو «ةعدب ةثدحم لكو «اهتاثدح
 هن ]ف لا ثبح هی يل امر میام لاا إلو نجا قاش قامت 2 تام :لعبو

 نا (ج) نومیطب نآ دیر امو قر نم منم درا ام ا نودبعيل الا ینالآو نا َتَنلَع

 و هّلا لا هیف نوعجری اموی مه لعجو [:6-0 :تایراذلا € ام: نیما َوّوَمْلا وذ قاررلا

 مهيلإ هللا لسرأ «ةليبنلا ةمهملا هذه اودؤيو «ةميظعلا ةياغلا هذبب اوموقي يكلو «ةرخآلا

 سیال درگ ال یرذنمو رم  لاعت لاق اك هتجح مهيلع اوميقيل هلسر
 شب دلو 35 كلاعت لاقو ۰ س49 2 يع 2 لا میم ہللا

 مه لسرلاف «[36 :لحتلا] 4 توُعطلا اوبن اونو هل ودعا ثآ اوسر م لك ىف

 سنالاو نجلل نودشرلا مهو «هيبنو هرمأ غيلبت يف هقلخخ نيبو لجو زع هللا نيب ةطساول
 هلعجف لب دمحمب هلسر هّلا متخ دقو . ةرخالاو ایندلا يف ةداعسلاو حالصلا هيف ام ىلإ

 3 هی وا خو و

 الو «[107 : ءيا € © تیل تیم ةر ر ال کلم کس را امو #3 لاعت هللا لاق«ناکمو نامز

r NPLATE 

 يبأ نعو 5 *دارمع لا] ۶ 9 () رسا ّنِم َةَرْأْلا ىف وهو هني لبقی ناف اید مسالا

 هله نم يب عمسي ال هديب دمحم سفن يذلاو» :لاق هنأ لج هللا لوسر نع . للظ ةريره

١ 

E. 4 



 هنمآ ولع هقوقحو هلنجفو اب مبتلا ةلزنم

 باحصأ نم ناك الإ هب تلسرأ يذلاب نمؤي مو تومي مث «ينارصن الو يدوبي :ةمالا

 .(۱) الا

 يهو)۰ سنالاو نما نلع ةبجاولا يه هل كيرش ال هدحو هللا ةدابع تناك اذإف

 نوکت ال ةدابعلا هذه نإف «(هللا الإ قحب دوبعم ال :اهانعمو هللا الإ هلإ ال ةيبطلا ةملكلا

 هللا لوسر دمحم ةبيطلا ةملكلا يهأز) الب هلوسر ناسل لع ها عرش اب الإ ۳

 آي كاعت هللا لاق .(كاعت هللا لزنأ يتلا هتعيرش عابتاو هتعاطو «هقيدصت : اهانعمو

 لوسرلا عِطي نم إل لاعت لاقو ء[د ردم هک وا هنَع مکن او هوش وا ككل
 ف #9 ىلاعت لاقو «[0 ءاسلا) 46 (ه) اظیفح مع کسر آَمَه لو نمو هل َعاَطأ دقق

 ةجاح تناكو «ةعيفر هتجرد و«ةيلاع هبر دنع رايك يبنلا ةلزنم تناك الو « [31 :نارمع لآ)

 نم اددع ةمألا هذه ىلع الع هيبنل كاعت هللا ضرف دقف «ةريبك لب يبنلا اذه نإ سانلا

 الو هيف سبل ال (كحم اهيظنت هتمأ نيبو لب هنيب ةقالعلا مظنت «تابجاولاو قوقحلا

 كسمتلاو «ةملسمو ملسم لك نم ةبولطم تابجاولاو قوقحلا هذه ةفرعمو «ضومغ

 7 الو ريصقت نود مهعيمج لع ٌنيِد المعو الوقو اداقتعا اذهب

 «نيدلا يف عادتبالاب نوكي ولغلاو ءاهلامهإو قوقحلا هذه لهجلاب نوكي ريصقتلاف

 هم داوي رضي الو اعل هل لی ران للاعت هل لاق دود ةزواجو

 .[110 :فیکلا] 46 (0) اد

 هتناکمو هبر دنع الب يبنلا ةلزنم فرعي نأ ملسم لك نلع بجاولا نمف «كلذ لكل

 نم ءيش رشن يف كراشأ نآ تیبحأ دقف «تابجاوو قوقح نم اهیلع هلامو «هتمأ دنع

 «هرشنو «هب لمعلاو «كلذ ةفرعم رجآ نم ائیش لانآ نآ یسع كلانه ام ليلقو كل

هذه يف ابوروآ دالب نم ةرفکلا ضعب أرَ امدعب ةصاخ یی ميركلا يبنلا نع عافدلاو
 

 .(153) ملسم هاور (۱)



 هتمأ ىلع هقوقحو هلضفو ال يبنلا ةلزنم

 ۵ كئلوأ يمحي نم رشبأ روطسلا هذه يف یناو ایک مدآ دلو ديس ىلإ ةءاسإللا للع «مايألا

 انلوسرب أزهتسا نم لك كلم لاز اك مهكلم لاوزبو «بيرقلا يهإلا باقعلاب ءاهفسلا

 کچ للاعت لاقو [95 :رجحلا] 6# 0 تيوِزجتسُمْلا كتفك اَنِإ ل لاعت لاق یک دمحم

 . 13 :رثوکلا] 4 ( له کاکناک

 اهعمججأ نم تيأرف «هقالخأو اإ يبنلا قوقح يف تافلؤملا ضعب ٌتأرق دقو ءاذه

 فیلأت نم ."ةنسلاو باتكلا ءوض يف هتمأ ىلع 4 يبنلا قوقح" :ناونعب نیدلج ین اباتک

 .يراصنألا دمحم نب دامح خيشلا ةليضف فارشإب.يميمتلا ىلع نب ةفيلخ نب دمحم روتكدلا

 نوكت نأ هذه يتلاسو داكت ئتح اريثك هنم تدفتساو باّكلا ينبجعأف . للاعت هّلا همحر

 ءاول تح اعیمه انرشحو «هتانسح نازیم ین هلعجو اريخ هفلؤم هللا ىزجف «هل اراصتخا

  .بیجم عیمس هنا «ةنجلا هعم انلخدأو « 395 دمحم انیبن



 هتمأ ىلع هفوقحو هلضفو ةلك يبنلا ةلزنم

 :لوصف تس هیفو هلضفو د يبنلا تلزنم :لوألا بابلا
 ٩ 15 دمحم وه نم :لوألا لصفلا

 «بالك نب ءيصق نب «فانم دبع نب «مشاه نب «بلظملا دبع نب هللا دبع نب دمحم وه

 نب «ةنانك نب برضنلا نسب «كلام نسب ءرهف نب ؛بلاغ نب ءيؤل نب «بعك نب «ةّرُم نبا

 «شيرق نمو «ناندع نب هَدَعَم نب «رازن نب «رضم نب «سايلإ نب «ةكردم نب ؛ةميزخ

 .مالسلا انيبن للعو هيلع ليلخلا ميهاربإ و ليع|مسإ ةيرذ نم برعلاو «برعلا نم شیرقو

 ریخ وه لب «' ''همأو هيبأ لبق نم ابسن مهلضفأو ءابسح مدآدلو فرشأ لك دمحمن

 نودهشي اوناك هؤادعأو ؛ةورذ كلعأ فرشلا نم هبسنلف «قالطإلا نع ابسن ضرألا لهأ

 ." هذخف ذاخفألا فرشأو هليبق لئابقلا فرشأو «هموق موقلا فرشأف «كلذب هل

 هيبنل هللا اهمّدق ةمدقت ليفلا رمأ ناكو «ليفلا ماع «ةيبرعلا ةريزجلا يف ةكم يف هلع دلو

 ةكم لهأ نيد نم اریخ مهنید ناکو «باتک له لیراصن اوناک لیفلا باحصأف الاو «هتیبو

 ؛هیف -رشبلل عنص ال اصن باتكلا لهأ ىلع هللا مهرصنف «ناثوأ داّبع اوناك مهنأل «كاذ ْذ

 .مارحا تیبلل یظغتو «ةكم نم جرخ يذلا لت يبنلل ةمدقتو اصاهرإ

 يقوت مث «بلطملا دبع هذج هلفكف .«لمح لكي هللا لوسرو شا دبع هوبآ فوت

 دعب ام لا هل هتلافک ترمتساو «بلاط وبآ هّمع هلفكف «نينس نآيث وحن هک هللا لوسرلو

 .هتلاسرب للاعت هللا همركأو «ةوبنلا رون هیلع قرشآ ءةنس نوعبرآ كت يبنلل لُمَك املو .ةوبنلا

 عیار ار #3 ءارح راغ يف يحولا هيلع لزن ام لوأ ناكو . ”)نيملاعلل ةمحر هثعبو

 4 © رام نإ مَع © رقاب ا یا © مالا دو اقا © یم ن ینا 9
 ىلاعت هللا ةدابع ىلإ سانلا وعدي ةنس ةرشع ثالث ةوبنلا دعب ةکم يف يابو ١-+[ ٠ .قدعلا]

 رمآ نم مهژابآ لوقی اس كرتو .مانصالا ةدابعو الزل دلتو «هل كيرش ال هدحو

 ۰677 /1) ماشه نبا ةربس (1)

 .(71/1) ميقلا نبال دابعلا ريخ يده يف داعملا داز )2(

 .(7 76-8 /1)داعلا داز (3)



 هتمأ ىلع هقوقحو هلضفو ی يبنلا ةلزنم

 ؛ةلّصلاو «فافعلاو «ةنامألاو قدّصلاو «ةاک زلاو ةالصلاب سانلا رمأی.ناکو «ةيلهاحما

 ءروزلا لوقو شحاوفلا نع سانلا یبنو ءامدلاو مراحلا نع فکلاو «راولا نسحو

 اوذآو «هتوعد اوبراحو «هموق هیلع دتشا الو " تانصحلا فذقو «میتیلا لام.لکأو

 کم يف هيلإ وعدي ناك ام ىلإ وعدي «نينس رشع اهيف يقبو «ةنيدملا ِإ رجاه «نينمؤملا
 ةاکزلا تاليصفت لشم«ةعيرشو جهنمو ةديدج ماکحآ نم هیلع لزن ام لا ةفاضالاب

 نم كلذ ريغو رکنلا نع يهنلاو فورعلاب رمألاو «ناذألاو .داهجلاو «جحلاو «موصلاو

 هل هللا لمكأ نأ دعب ءةنس نوتسو ثالث رَمْعلا نم هلو لَك يفوت اهّدعبو «مالسإلا عئارش

 للاعت لاق «هنم رذح الا اّرش الو «هيلع لد الإ اريخ كرتي ملف «نيبملا غالبلا غلبو «نيدلا

 .[3 :ةدئاملا] 6 اتید لس مکسالأ کا تیضرو یمعن کک ت شر کنيد ۹ كلم مولا

 را کام ًامو و ۶۶ للاعت هللا | لاق «سنإلاو نجلا نيلقثلا عيمج لع هتعاط هللا يكس

 دا كوست ی شا ایل لاعت لاقو . 1:0: :هبال) 6 © کیک
pt1158 :فارعألا] ع  . 

 وسر لزا اره ا للاعت هللا لاق ءةمايقلا موي لإ e نداد

 .:د :فسلات )درس کک روا هك تبع رھا یک نیو
 : هلضفو ب هتل ی
 میکس ین مبل رمعل 4 نلاعت لاقو [4:حرسا] ه ( کرک کل رو 2 للاعت هّلا لاق

 لاَءو ميهبا لاو اعونو مداء عطا هل < لاقو 72 :رجحلا] 46 105) َنوُهَمْعَي

 نعو .[34-هد :نارمع ل1 © يلع ی ا نیت نو اسب یزد © ویلا لک رخ
e 

 هاور«مورسلا میظع لقره مامآ وب لوسرلا ةوعدل هاو برح نب نايفس ي ىبأ فصو نمذوخأم (1)

 مامأ يي هللا لوسر ةوعدل هل .بلاط يبأ نب رفعج فصو نمو .(1773) ملسمو «(7) يراخبلا

 «( 208-210 /1)ةریسلا ین ماشه نبا اهجرخآ دنسلا ةحبحص ةصق يهو «ةشبحا كلم یشاجنلا
 .(29 /3)داعلا دازل نیطوژانرالا جیرخت رظنا .هدنسم يف دمحأ اهاورو



 هتمآ ىلع هقوقحو هلضقفو لي يبنلا ةلزنم

 ينب نم ٍنافطصاو «مشاه ينب شيرق نم ىفطضاو «ةنانك نم اشيرق ىفطصاو «لیعاس|

 0 (مشاه

علا یلع هلضف دقو «قلخلا نم دحأ هغلبي ال ابح للي ادمحم هيبن بحي للاعت هللا نا
 ؛نیلا

اضفلا نم للاعت لا هاتآو «نيلسرملا مامإو «مدآ دلو دیسو «نّیبنلا متاخ هلعجو
 هصخو «لئ

و ة:كاعت هللا لاق .ةرخاالاو ايندلا يف هقلخ نم دحأل اهطعي رل صئاصخب
 لاا لشق یک تاك

 .[113 :ءاسشلا] 42 اًميِظَع كع

 : ایندلا ۶ هصئاصخ نم : ثلاثلا لصفلا

 يف ايک ثب ول هنأ «مالسلا مهيلع «نيّتبنلا نم قاثیلاو دهعلا لك هل ذخأ نلاعت هللا نأ- 1

نلع دهحلا ذخأي نأ يبن لك نلع نأو ءهنرصنيلو هب ننمؤيل مبتايح
 لاعت لاق «كلذب هتمأ 

 سم لوس مس هر مک بلتوس نمک تک بد و

 لاك ار اولا قرضو کیک لع منع رشزرتاب لک هپ شیت کم

آ] 4 ۵ هتل نی يک همان وا ودېشاف
 .[51 :نارمع ل

 دق الإ بن ءایبنألا نم ام» :لاق ياي يبنلا نأ هاو ةريره يبأ نع: همی رد 2

بحو هتیتوآ يا نا اسناو «رشبلا هيلع نمآ هلثم ام تايآلا نم يطعأ
 هل ها یحوآ ا

 .(2) «ةمايقلا موي اعباغمهرثكأ نوكأ نأ وجرأف

نرق يلت يتلا نورقلاو «هتمآ نورق ربخ هنأ اك ؛مدآ ينب نورف ربخ هنرق نأ-3
 :ةل6 ه

 ءانرقف انرق مدآ ينب نورق ريخ نم ُْب» :لاقٍَ لا لوسر نآ « تط ةريره يأ نع

يخ» :اع لاقو ۳ "«هنم تنک يذلا نرقلا نم تنك ىتح
 مهنولپ نیذلا مث «ينرق سانلا ر

 دق نلاعت هللا نأ :ةكللذ حضوي امم .ليجلا :نرقلا نحو ./ شید ۱۰... جولی نیل مل

 .(3 6 «3605) یذمرتلاو ؛(2276) ملسم هاور (1)

 .(152) ملسمو 47274 498 1) يراخبلا هاور (2)

 .(8857) دمحأو (3557) یراخبلا هاور 3 (

 .(2533) ملسمو عضاومو (2652) یراخبلا هاور (4)



 هتمأ ىلع هقوقحو هلضفو هلك يبنلا ةلزنم

 «نیتسو ثالث نبا وهو هضبقو «هرمع نم ةنس نیعبرآ سأر لع ی ادمحم هلوسر ثعب

 .ةحلاصلا لامعألاو «ةعفانلا مولعلا يف ةنس نورشعو ةثالث يه يتلا ةدملا هذه يف زرب دقو

 ءاماع نيسمخ الإ ةتس فلآ هسوق يف ثبل يذلا حون للع ىتج «هلبق ءايبنألا رئاس نع

 .ءاسمو احابص «ارابنو اليل هللا ةعاطب لمعيو هل ككيرش ال هدحو هّلا ةدابع لا مهوعدی

 )نیم ءایبنألا رثاس نلعو «هیلع همالسو هّلا تاولص

 احسه اإ للاعت هل لاق «يح وهو رخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل رفغ للاعت ها نآ-4

 طمع كيدو كط هتم یو حاق امو“ يد نم مكت ام ا كل وح ا ایم ات

 د1 : ےل © اع ت کا کرم © ایش

 هللا ركذُي الف [4 :حرشلا] 40 کد كل انعْمَرَو ف8 ىلاعت لاق «هركْذ هل عفر كلعت هللا نأ-5

 :هغم کد الا هناحبس

 وهم مکس ین مبل 2 لاعت لاق«هریخل اذه تبثیرلو هتایحب مسقأ ىلاعت هللا نآ- 6

 نأل ءاهب مسقْلا دنع اهتزعو هتايح فرش نع لدي ٍِلكي هتايحب ماسقإلاو [72 :رجحلا] 4

 .ةصاخلاو ةماعلا ةكّرتلا نم اهيف امل كلذب ةريدج هتايح

 ةوبنلاب هادان لب «همساب میرکلا نآرقلا ین هدانی ملف «هئادن يف.هرقو للعت هللا نأ-7

 اي)ء(مدآ اي )كاعت هلوق يف اك هريغل تبثی رل اذهو (لوسرلا اهیآای) (ءيبنلا اهيأاي) ةلاسرلاو

 .(ئسيع اي)؛(نيحي اي)ء«(ءايركز اي)ء(دواد اي)ء(ئسوم اي)ء(طول اي)ء(ميهاربإ اي)ء(حون

 لاق .ةوبنلاو «ةلاسرلاب هوداني نأ مهرمأو «همساب هوداني نأ ةمألا نئبن كاعت هللا نأ-8

 .[6و :رونلا] 4 اصعب مکعب ءاعدک مک رلومزا اعذد اولع ال 9 لاعت
 هللا الإ هل ال :نیتداهشلاک همساب هرکذنف ةالصلا يف دهشتلاو رابخالا ماقم يف امأ :هیبنت

 مر ص تع 2

aeمتاخو هللا ی و کلر نم وا ا 1 € زل راسو  

 ر 1 ع

 .[29 :متفلا] 4 4 رةحم م نیذلاو هلن لو دمحم ا للاعت لاقو 0 :بازح ال46 نیل

 ی و

 .(4 13 /2) يميمتلا ةفيلخ - نب دمحل «هتمآ لع ب یبنلا قوقح باتک نم (1)



 هتمآ ولع هقوقحبو هلنجفو ی يبنلا ةلزنم

 وه اک لوقلاب هل اورهجم الو «هتوص قرف مهتاوصأ عفر نع ةمألا نئبن كلاعت هللا نأ-و

 وه مگ وص وعر اک اوما زل انا له لاعت لاق «مامعآ طبحت ال یتح سانلا نیب لاحم

 نوع لر تناو معا طب نآ ضن مک ضمب رهبک لول لاو الو يتلا ٍِتْوَص

 .[2 :تارجحلا] 46 ()

 می 2» لأعت لاق كلذ هللا خسن مث هتاجانم لبق ةقدصلا ميدقتب ةمألا رمأ هللا نأ-0

 ا د إو ا شسوي جي ورا و تعدو دم 2یو وار ت بس ت
 ناف ًاودجت رل ناف رهّطاو رک ربع کال ٌةَكَدَص كوي یدی نیب ومرقف لوسرلا مت ادا أونما نذل

 رفقا مکه تاو اوات ذا تقص رکو دی بام نآ قم (3) میت ری ها
 ع

 12-13[٠ :ةلداحلا] O میری نو - راس 20 اش وكلا ا هوس

 ءايبنألا نم هلبق ْنَم تازجعم للع تزيمت يتلا تازجعلا نم للاعت لا هبهو ام -1 ]

 :نيرمأب

 ةزجعملا ,ميركلا نارقلا يهو-هلبق نم دحأل اهبهيرل- ةدلاخ ةزجعم للاعت هللا همهو -أ

 هلا ةريره يبأ نع .ُفّرحَُت الو لدبتت الف هِي هللا لوسر تومب بهذت ال يتلا ةدلاخلا

 هيلع نمآ هلئم ام تايآلا نم يطأ دق اإ يبن ءايبنألا نم ام» : 2# ها لوسر لاق :لاق

 موي اعبات مهرثكأ نوكأ نأ وجرأف َّيِإ هللا ىحوأ ايحو هتيتوأ يذلا ناك اهنإو :رشبلا

 . ۲۲ «ةمایقلا

 نم زاجعالا ین غلبأو رهظأ يه الج هل هللا اهبهو يتلا یرخألا تازجعلا نآ -ب

 ریجفت نم ةداعلا قرخ يف غلبآ وه هعباصآ نيب نم ءاملا ريجفتك ءایبنألا نم هريغ تازجعم

 .ءاملا هنم رجفتی ام راجحالا سنج نأل رج ا نم ءالا

 .(8) ص رظنا ؛هجيرخت قبس (1)



 هتما ىلع هقوقحو هلحفو لَ يبنلا ةلرص

 3 ةبرض نسددجخ نلع تلاس ال ةو يراصنألا ناعنلا نب ةداتق نيع 4 در دقو

 لک ین اذکهو .اهرقم ی هنیع ءاقب عم همکالا ءاربا نم غلبآ اذهو «  دحأ ةوزغ

 .« 5 ادمح نیطعآ ام ایبن هللا نوطعآ ام» :للاعت هل همحر يعفاشلا مامالا لاق .تازجعلا

 155 انیبنلو الا ةليضف الو ةزجعم يبن يتوآ ام» :ءایلعلا لاق :كلاعت هللا همحر يطويسلا لاقو
 . © ءاهنم مظعأو اهر

 تاك اَمَو 3 لاعت هللا لاق .مهيف نوكي نمل باذعلا نم انامأ هلعج ىلاعت هللا نآ- 2

 لاقو .[د3 :لافنألا] 4 59 َكوُرِقْعَمْسَي ْمُهَو ْمِهِبْدَعم هللا تاک امو مهف تناو مبل هل
 هما انأو دعوت ام ءاسلا ىتأ موجنلا تبهذ اذإف «ءامسلل ٌةَئَمَأ موجنلا» :َِي هللا لوسر

 بهذ اذإف «يتمأل تم ياحصأو «نودعوي ام يباحصأ ىتأ ٌتبهذ اذإف «يباحصأل

 .  «نودعوي ام يتمأ ىتأ يباحصأ

 .مهلبق ةمأل اهطعیر صئاصخب هتمآ مرکآ للاعت هللا نأ -3

 :ةرخآلا 2 لِي هللا لوسر صئاصخ ضعب :عبارلا لصفلا

 .عفشم لوأو عفاش لوأ وهو «ةمايقلا موي ضرألا هنع قشنت نم لوأ- 1

 ديس انأ» : هِي هللا لوسر لاق :لاق كلا ةريره يأ نعف «ةمايقلا موي مدآ دلو ديس هنأ-2

 .*)«عفشم لوأو عفاش لوأو ءربقلا هنع قشني نم لّوأو «ةمايقلا موي مدآ دلو

 امك نيرخآ نيقيرطب ينابلألا هاوقو .هدنسم يف كاعي وبأو «لئالدلا يف امهالكو يقهيبلاو ميعن وبأ هاور (1)

 .(42ص) لوسلا ةيادب نلع هقیلعت ین

 .يطويسلل یربکلا صئاصحا (2)
 .(2531) ملسم هاور (3)

 .(227 8) ملسم هاور )4(



 هتمأ ىلع هقوقحو هلضفو لك یبنلا ةلزنم

yS و 

 .'« ...رخف الو ضرألا هنع وشن قشنت نم لوأ انأو ءئئاول تحت الإ هاوس نمف ذئموي

 : هلك لاق ءاهلخدي نم لوأو «ةنق لا باب عرقي نم لوأو .طارصلا للع زوجم نم لوآ هنأ-4

 «...هتمأب لسرلا نم زوجي نم لوأ نوكأف ؛منهج يرهظ نيب طا-رصلا ب_رضُيو»

 (2)ه رریلا

 ا ا ل ےک اینپ

 : رال ةقمأ صلاصخ ضعب رکذ :سماخلا لصفلا

 نمف یی هل مهعابتا ةكربب «ةريثك صئاصخب هتمأ يف لي ادمحم هلوسر هللا مركأ دقل

 :صئاصخلا هذه

 ا ف ا ت ب یک

 ركبملا نع < ووتو فورعملاب نوّمأت ساّتلل َتَج 1 شا سام ۳ َريَخ محك 9١ كاعت لاق

 ما دیش اووکتآ السو أ ياام کل د لاقو ]110 :نارمع لآ 4 1 منوتو

 .[143 :ترقبا]46 ادیهَش ا لسا کی س املأ َنَع

 هذه كاعت هللا حنم دقف «ةقباسلا ممألا نم اًرجأ رثكأ مهنكل ءالمعو اًرمع لقأ مه - -2

 يف ةالصلاو ءردَقلا ةَلیلک .تانسحا اهیف فّعاضت ةدابعلل ةنکمأو ةتمزأو الاعأ ةمآلا

 نبا هجرخأو ؛حیحص نسح ثیدح اذه :لاقو «(36 15 :3148) يذمرتلاو «.(22546) دمحأ هاور (1)

 .(430 8) ةحام

 .(18 2) ملسم هاور )2(

 .(197) ملسمهاور 6



 هتمأ ىلع هقوقحو هلضفو ال يبنلا ةلزنم

 5 الو خدو ؛طارصلا كلع ازاوج ةمايقلا موي نولوألا مهنكل ءانامز ممألا رخآ يه-3

 لخدي نم لوأ نحنو «ةمايقلا موي نولوألا نورخآلا نحنا ایک هللا لوسر لاق دقف
 ( تلا

 الع هللا لوسر لاق «باذع الو باسح ريغ نم ةنج لا لخدت ةرمز لوأ ةمألا هذه ْنِم -4

 نمةنجلا ٍلِخْدَأ .دمحم اي :لاقیف «يتمآ يتمآ بر اي :لوقأف» :ليوطلا ةعافشلا ثيدح يف

 و ی ین دی یو

 7 «باوبالا نم كلذ

 اع ادم رد ممد نماند نم ميل لی

 ةكربب اهباوث فعاضتو َتَفْرَش (نإ ةمألا هذه نأو ءلجو زع هبر دنع هتناكم ةعفرو 77

 اًصرحو هلكت يبنلل اريقوتو امهيظعتو ابح ملسملا ديزي ملعلا اذهو هتمظعو هفرشو اهيبن

 دعسی نیتح «تافارخلاو عدبلا نم كلذ داضي ال ةناجو «هيذمم ءادتهالاو هعابتا نع

 ىلع ْمُكْطَرَف انأ» :ع لاق دقف هنم «درطي الو «ةمايقلا موي ب يبنلا للع ضوحما دوروب

 «نوفرعیو مهفرعآ ٌماوقأ لَع َنَدِرَيَلو ءادبأ أمظي مل برش نمو « برش درو نم «ضوحل ا

 كّدعب اولمع ام يردت ال كنإ : لاقيف «ينم مهنإ لوقأف» :ةياور يفو.«مهنيبو ينيب لاحم مث

 3 (يدعب لدب نمل ءاقحس .اقحس:لوقأف

 ال هتوبن لئالدو هتازجعم ضعب رکذ : سداسلا لصفلا
 نع لدیام (تازجعلا) تایالا نم هاتآو ةلاسرلاب ب ادمح هيبن مركأ دق ىلاعت هللا نإ

 تسیلامآ الا ةوبنلا ریرقت ین احیحص الیلد تناک نإو تازجعملاو .هتنامآ و هقدص

 .(8 5 5) ملسم هاور 1

 .(194) ظفللا اذهب ملسم هاور )

 .(2 1 (2290) ملسمو «مضاومو (6 58 3) يراخبلا هاور )



 هتمأ ىلع هقوقحو هلضفو لكي يبنلا ةلزنم

 ةلادلا تايآلا لب ءكلذ وحنو «هعباصأ نيب نم ءاملا ريجفتك «ةيداملا تازجعملا يف ةروصحم

 :رومأ ةلمج ىلإ عجرت ةريثك هقدص لع

 فالخب «بذكلل هتبناجمو هقدص روهظو «هقالخأو «هتایحو ات يبنلا لاوحأو نئارق- 1

 هلابعآ للعو «بذکلا هرابخآ نلع بلاغلا نأ الإ ءقدصلا نم ءيشب ربخي يذلا نهاكلا

 ۵ و ألا

 قالخألاجرمأيو كرشلا ذبنو هللا ديحوت ىلإ وعدي ثيح «نيد نم هب ءاج هيف رظنلا-2

 نإ ثفابخلا مهيلع مركو «تابیطلا سانلل لنو ةدساقلا قالعألا نع نهنيو ؛ةميركلا

 .ةميلسلا ةرطفلا عم قفاوتت يتلا ةيعرشلا ماكحألا نم كلذ ريغ

 ناهربلاو ةّجحلاب ضرألا يف مهل هللا نيكمتو مهئادعآ نلع هعم نمو ات يبنلا راصتنا- 3

 هناف هلهمآ ناو «هرصنی ال هّلا ناف ةوبنلل يعّذلا بذاکلا امآ .ابلاغ نانّسلاو ةوقلابو «ایئاد

 ةلمسأل

 يف ةصاخو نسحأ ىلإ مهتايح ريغتت ثيح «هبيطلا هتارمثو سانلا ین الب يبنلا راثآ-4

 هیلع یسیع نع یوری اک «هنیدب سانلا كسمت املك ةيصعملا لقتو ةعاطلا رثكتو «نيدلا

 .مهنوفرعت مهراث نم:لاق هنأ مالسلا

 نم يبن لك هللا ثعب» :ءاملعلا نم ريثك لاق «هئايبنأل هللا اهيتؤي يتلا ةيداملا تازجعملا- 5

 رحسلا «مالسلا هيلع يسوم نامز للع بلاغلا ناكف «هنامز لهأ بسانت ةزجعمب ءايبنألا

 انآ اونقيتسا الف ءراّحس لك ترّيحو«راصبألا ترهب ةزجعمب هللا هثعبف .ةرحسلا ميظعتو
 هيلع ليسيع امأو .راربألا هللا دابع نم اوراصو «مالسإلل اوداقنا رابجلا ميظعلا دنع نم

 دحأل ليبس ال اب تايآلا نم مهءاجف «ةعيبطلا باحصأو «ءابطألا نمز يف ثعّبف «مالسلا

 .دامجلا ءايحإ كاع ةردق بيبطلل نيأ نمف .ةعيرشلا عرش يذلا نم اديؤم نوكي نأ الإ «هيلإ

 كلذكو ؟دانتلا موي ىلإ نيهر هربق يف وه نم ِثْعَبو ,صربالاو «همكألا ةاوادم للع وأ

 ءلجو زع هللا دنع نم باتكب مهاتأف ءارعشلا ریراحنو ءاغلبلاو ءاحصفلا نمز ین هثعب ام دمحم



 هنمآ ولع هقوقحو هلنجفو ای يبنلا ةلزنم

 هلثم نم ةروسب وأ «هلثم نم روس رشَعب وآ «هلثمب اوتأی نآ للع ناو سنالا تعمتجا ولف
 لجو زع برلا مالك نأل الإ كاذ امو ءاريهظ ضعبل مهضعب ناك ولو ءادبآ اوعیطتسیرل

 . ها «ادبأ قلخلا مالك ههبشي ال

 تازجعم میرکلا نآرقلا ةدلاخلا ةزجعلا لا ةفاضٍ 37 ادمح هیبن هللا ىتآ دقو ءاذه

 : میرکلا نآرقلابًدبن نکلو «لیرخآ ةريثک
 : میرکلا نآرقلا- 1

 لو رک الت ناز ۶۵ هناحبس لاق امک للاعت هللا اهظفح يتلا ةدلاخلا ةزجعلا يه

 «هتغالبو «هنایبو هتحاصفو ّتعلب زجعم میرکلا نآرقلاو.[9 :رجح] 42 وَ 4

 باتک وهف .مولعو تابیغمو .صصقو رابخآ نم هاوح ابو «هتاعیرشتو «هماكحأو

 نم یرخآ بناوج ميركلا نآرقلا نّمضت اى .ماكحأو «ربعو ظعاومو «عیرشتو «ةیاده
 ءاملعلا اهفشکی رل يتلا رومالا نم ريثك ىلإ نآرقلا بس م يف يملعلا زاجعإلا وهو زاجعإلا

 ءضرألا نیوکتو «همآ نطب یف ناسنالا نیوکت اه و ملال ةنمزألا هذه يف الا نویدالا

 .ئرخألا مولعلا عاونأ تشو «ناويحلا مولعو «راحبلا مولعو

 أوضح يد ۱ را نر ةعاَسلا برقا #3 للاعت هّلا لاق :رمقلا قاقشنا-2

 اولأس ةكم لهأ نأ» : كلل كلام نب سنآ نعو .(2-: :رمت» 46( رسم رحم اولوقیو
 ۳۹ رمقلا قاقشنا مهارآف تی میرب نآ ات هلا لوسر

 وهو ءانإب لک 4 هلا لوسر : لاق كل كلام نب سنأ نعف :هعباصأ نيب نم.ءاملا عبن- 3

 :ةداعتق لاق .موقلا ًاضوتف ؛هعباصأ نيب نم عبني ءاملا لعجف ءانإلا يف هدي عضوفا 3)ءاروزلاب

 (4) (ةئاثالث ءاهز وأ «ةئامثالث :لاق ؟متنک مک :سنال تلق

 .نارمع لآ ةروس نم (49) ةيالا تحت ربثک نبا ریسفت (1)
 .(2802) ملسمو ؛(3637) یراخبلا هاور (2)

 .تقولا كلذ يف اهقوس دنع ةنيدلاب عضوم :ءاروزلا (3)
 .(2279) ملسمو ؛(3 57 2) يراخبلا هاور (4)



 هنما یلع هقوقحمو هلجفو :الع یبنلا ةلرنم

 تررکتو تددعت ةزجعلا هذهو «لیلقلا ماعطلا نم ةباحصلا نم ریثکلا ددعلا عابش| -4

 .ةددعتم نطاوم ی

 :لاق 2 نایبلا نب ةفيذح نعف .لبقتسلا يف نوکیس امو «بویغلا نم هب ربخآ ام-و
 هنع ثدح الا ةعاسلا مایق لا كلذ هماقم يف ائيش كرت ام اًماقم يب هللا لوسر انيف ماق»

 «هتيسن ءىشلا هنم نوكيل هنإو «ءالؤنه يباحصأ هّملَع دق هیسن نم هیسنو هظفح نم هظفح

 تايآلاو ."') «هفرع هآر اذإ مث هنع باغ اذ] لُجرلا هجو لجرلا رکذی امك هركذأف هارأف

 -یّمج وه ام اهنمادج ةربثک ی هلا لوسر اهم للاعت هل دّیآ يتلا تازجعلاو لئالدلاو

 نمدحاو ريغ كلذ ركذ امك فلألا لئالدلا هذه تقاف دقو «يونعم وه ام اهنمو

 اسا

 ةمعن هتثعبف 1! دمحم اصوصخو هقلخ نع هللا معن مظعأ نم لسرلا لاسرإ نإ
 ىلاعت هللا لاق .ةرخ الا و ايندلا يف ةداعس هيدبم ءادتهالاو هعابتاو یک دلبدف أل «نیمظع

 میکرو .هینیاء مع اولتی مهیشن نم الومر مییف تب دل ینموملا لع ها نم دق
 0 یہ آب م أوناك نإ و ةمكحِحْلاَو باَنِكْلا أ مهملعيو

 للاعت لاقو « [107 :ءايبنألا 6 6 تی هم ال کات ام مو  للاعت هّلا لاقو

 مکن شر رع ا ی ا مرا : لوس مک اب دل $

 كَم ره ا ا ا ےس لشق اار نک ا یک شور تملا

 انآ» : : هللا لوسر لاقو.[129- 128 برا 46 © رویلظملا شرّعلا بر وهو 0

 ىلع سانلا رشحت يذلا رشاحلا انأو رفكلا يب هللا وحمي ب يذلا يحاملا انأو .دمحأ انآو .دمحم

 . «دحأ هدعب سيل يذلا «بقاعلا انأو «يمدق

 .(2890) ملسم هاور (1)

 : دقو «يذمرتلا مامإلل ةيدمحملا لئامشلا :ةيلاتلا بتكلاب ةيلعف عوضوملا اذ. يف عسوتلا دارأ نم(3)

 ةنسلا ماوقل ة ةوبنلا لئالد باتکو «يناهبصألا ميعن يبأل ة ةوبنلا لئالد باتک ينابلالا مامالا ه ه رصتخا

 دنسلا حیحصلا باتکو.يطويسلل یربکلا صئاصا باتکو «يقهيبلل ةوبنلا لئالد باتکو «یناهبصألل

 یعداولا یداه نب لبقم فیلأت.ةوبنلا لئالد نم

 .(2354) ملسمو «(4 896 ۰35 32) يراخبلا هاور :هیلع قفتم(3)



 هتما یلع هقوقحو هلجفو ٍاَع يبنلا ةلرنم

 : وصف ّيتس هيفو ؛هتمأ ىلع 35: يبنلا قوقح: يناثلا بابلا

 .هب ءادتقالاو هعابتاو هتعاطو هب ناميإلا بوجو- 1

 .هتبحم بوجو-2

 .هتوم دعبو هتايح يف هترصنو هميظعتو هريقوتو هريزعت بوجو- 3
 .هيلع مالسلاو ةالصلاو ءانثلا ةرثك-4

 .هيف ولغلا نع يهنلا- 5

 .هب أزهتسا وأ هّبس نم رفُكو هقح يف ءافجلا ميرحت-6

 هب ناميإلا بوجو : لوألا لصفلا
 :كلذ نوكيو

 ؛هتفلاخ نم رذحاو «اهیلع ةظفاحلاو هتنس موزلو هتعیرش عابتاو «هتعاطو هقیدصتب -1

 <: نسا € © ع وامن می ها را یا روتر ولوو ما انا )» قلعت لاق
 4 () اظیفع مهنع کاتلسزا اف قوت نم هل عاطآ دف لوُسرلآ حب نم لاعت لاقو
 راز وه تع کت امو و لا 1 ايو لاعت لاقو امد استا

 گیل ادم ميز ٌدَنْنِف ْمُهِصُت نأ هورمأ ْنَع وب َنِذَلأ ِرَّدَحَيلَم )9 كاعت لاقو
 .[63 :رونلا] 6 09)

 :اولاق «ىبأ نم الإ ةنجلا نولخدي يتمأ لك» :لاق ب هللا لوسر نأ لل ةريره يبأ نعو
 هنعو ,(1) «ىبأ دقف ناصع نمو «ةنجلا لخد ينعاطآ نم» :لاق «؟ئبأي نمو هللا لوسر اي
 .(2) (هللا ىصع دقف يناصع نمو «هللا عاطآ دقف ينعاطآ نم» لاق 6 هللا لوسر نأ اضيأ

 يف ثدحأ نم» :ََِي لاقو .'*! «ةلالض ةعدب لك نإف رومألا تاثدحمو مكايإو» :ِِئَب لاقو

 .«ٌدر وهف هنم سيل ام اذه انرمأ

 .(7280) يراخبلا هاور ()

 .(1835) ملسمو «(2957) يراخبلا هاور (2)

 .حيحص ثيدح وهو مهریغو «(4607) دواد وبأو «(14334) دمحأ هاور )3(
 .(1718) ملسمو «(2697) يراخبلا هاور )4(



 هتمأ ىلع هقوقحو هلضفو الب يبنلا ةلزنم

 هللا لوسر ی شا ایی لُف 3: كاعت لاق نجلاو سنإلا ىلإ هتلاسر مومعب نامیالا-2

 4 بل هر الا کا اسا امو »لات لاقو 6 :فارعألا] 6 اکیج مک

 . ' «ةفاك قلخلا ىلإ تلسرأو» :ةايب لاقو .[107 :ءايبنألا]

 دمح ناك ام  ىلاعت هللا لاق تالاسرلا ةعتاخ هتلاسرو «نیّبنلا متاخ هنوكب ناميإلا-3

 انأو» لک لاقو « [+0 :بزحإلا 46 نیل مار ها ور نکیکو کار نم حا اہ
 .(2 «يدعب يبن ال نيّيبتلا متاخ

 بلا الإ ولولا لع امو 3: كلاعت لاق «ةنامألا ئّدأو ةلاسرلا غلب دق ی يبنلا نأب نامیالا- 4

 ناو مُكَنيِد مُكَل تلك ا مولا »م كاعت لاقو [18 :توبكنملا] و [54 :رونلا 9 تی
 لاق :لاق اغا هللا دبع نب رباج نعو .[ :دنلا] 4 اید مکسالآ مک تیضَرو قم کک

 متنأو هللا باتك :هب متمصتعا نإ ادبأ هدعب اولضت نل ام مكيف تک رت» :45 هللا لوسر

 هعبصأب لاقف.تحصنو تیدأو تغلب دق كنآ دهشن :اولاق «؟نولئاق متنآ ایف ينع نولأست

 ...تارم ثالث ««دهشا مهللا .دهشا مهللا) :سانلا نا اهتکنیو ءایسلا نا اهعفری ةبابسلا

 . "هدا

 «ربخلا لعف للع ال يبنلا لمحي ىلاعت هّلا فطل" :هتمصع ىىنعمو ل هتمصعب ناميإلا-5

 نم ل٤ هلوسر هللا مصع دقو ءاذه . "ءالتبالل اقيقحت رايتخالا ءاقب عم رشلا نم ظفحماو

 اك ءاهدعبو ةوبنلا لبق-بذكلا ةصاخ-رئابكلا نم كلذ نود امو «كرشلاو رفكلا

 نع قطب اَمَو () یو امو کبجاص َّلَصاَم  یلاعت هللا لاق هتلاسر غیلبت يف للاعت هّلا همصع

 بتا بن وز لو كلاعت لاقو [+-2 :مبسز هک (تر) نیر ی دلل وه نإ (2) وْ

 .(523) ملسم هاور )1(

 .حیحص نسح تیدح :لاقو .(2219) یذمرتلاو ؛(4252) دواد وبآو (2239 5) دمآ هاور )2(

 .(1218) ملسمهاور (3)

 باتک نع القن (39 /4)يجافخا نیدلا باهش دال ضایع يضاقلا ءافش حرش يف ضايرلا میسن (4)

 .فّرصت ضعبب (129 /1)هتمآ نلع 6 يبنلا قوقح



 هنمأ ىلع هقوقحو هلضفو وو :يبنلا ةلزنم

 ۳ :۷) نجل هلع رَ نم کیم امف نو هم اتَمَطقل مم را نيمي ةْنِم اذ 1

 اذز» : لا لوسر لاقو .(: :ملت» ه6() ريظَع يلح لعل َكَنِإَو 3» كلاعت لاقو [47-4

 . «لجو زع هللا ىلع بذكأ نل ينإف هب اوذخف ائيش هللا نع مکتثدح

 ل٤ هللا لوسر نم هعمسأ ءىش لك بتكأ تنك : لاق اكن ورمع نب هللا دبع نعو

 كي هللا لوسر نم هعمست ءيش لك بتكت كنإ :اولاقف شيرق ينتهنف «هظفح ديرأ
 هللا لوسرل كلذ تركذف «باتكلا نع تكسمأف ءاضرلاو بضغلا يف ملكتي هللا لوسرو

 . 2! «قح الإ ينم جرخ ام هديب ىسفن يذلا وف بتكا» :لاقف ِةَ

 نئابكلاو رفكلاو كرشلا نم ه6 ادن هيبت مصع ذلق لات لا نأ نيقي توبث تبث دقو

 رئابكلاو كرشلا رومأ نم اثیش لعف الو هملتسا الو منصل دجسي ملف ءاهدعبو ةوبنلا لبق

 مالغ وهو ی يبنلا بلق مالسلا هیلع لیربج لسغ دقو «مهريغو هموق اهلعفي ناك يتلا
 "*) هنم ناطیشلا ظح يه ةقلع هنم جرختسا نآ دعب مزمز ءامب

 هیلعو " ةبعکلل ةراجحا مهعم لقني ناک 4 لوسر نأ ال هللا دبع نب رباج نعو

 نود ك بکنم للع هتلعجف كرازا تللح ول يخآ نبا اي :همع سابعلا هل لاقف «هرازإ

 (ف.«يرازإ ِلع اودر» :لاقو هيلع ایشغم طقسف هبکنم للع هلعجف هلحف :لاق «ةراجحلا
 .۳۷ لكك انايرع كلذ دعب يؤر

 رد تکام اتنآ نی اور کی ات تر للاعت لا لوق ینعم امف :لئاق لاق ناف
 اب صقلا نَسحَأ کْیلع ضَّت نم ۶ لاعت هلوقو « [52 :ىروشلا] # نيالا الو ی

 ۲: :فسربا 7(4 تملا نیل هل نم تنک نإَو َناَءْرْمْلا اذنه َكِتلِإ اَنْيَح

 .(236 1) ملسمهاور )1(

 يبهذلا هقفاوو .هححصو 6 -105 /1) مکاحاو (3646) دواد وبأو «(6510) دمآ هاور (2)

 .ینابلالاو

 .(162) ملسم حيحص يف (ى (3)

 .ائرخأ ةياور يف ءاج اك.ةوبنلا لبق (4) "

 .(340) ملبسمو ( 9 2.158 2) يراخبلا هاور (5)



 هنما ىلع هقوقحو هلضفو هلي يبنلا ةلرنم

 امك تايآلا هذه ینعم نأ باوجلاف .17 :ىحضلا] © ید لا ور 9 لاعت هلوقو

 للا يدتهت الو عئارشلا لیصافت يردت تنك ام :نيرسفملا نم هريغو «ريثك نبا مامالا لاق

 مئارشلا هذه سر هنال رکذلاب نامیالا صخو ءاهيلإ كادهو كيلع هّلا اضزنآ نوتح اهلاعم

 :اهساساو

 نأ:وه باوجلاو ؟رئابكلاو رفكلاو كرشلا ريغ يف ريغصلا أطخلا 7 يبنلا نم عقی لهو -

 رومالا نودقتعی ءالعلا ءالؤه نكل 4 هنمإ عقي كلذ نأ مالسإللا ءاملع رثكأ هيلع يذلا

 :ةيلاتلا

 .كلذ نلع باتعلا لصح دقو «باوصلل ههجوي لب هيلع هّرقي ال للاعت هّلا نآ- 1

 اذه یّمسی ال كلذلو) دّمعت ربغ نم داهتجالا لیبس للع 37 هنم عقي ريغصلا أطخلا نأ -2

 .( هني الك هقح يف اهقالطإ حصي الو كي هعم بدأ ةءاسإ ٌدَعُت ةرابعلا هذه لب «ةيصعم أطخلا

 .هردقو هتلزنم نم صقني وأ حدقي امم سيل ليبقلا اذه نم هقح يف عقي ام نأ -3

 هللا نأ اك «هتلزنم يلعیو «هردق نم عفری ام اذمو ءأطنلا اذه نع هنم ةلصاح ةبوتلا نآ-4

 .[2 :حتنل] 46 کت مو لب نم دمت ام هل کر فی كر فَِل 8۶ هلوقب ةرفغلاب هدعو دق

 يف ضعي تح رس ل نوک نآ ی تاک اَم للاعت لاق :كلذ لع ةلثمأ

 کا نبي ىح مه تنو مل کدنع هم اَمَع 8 كاعت لاقو ۰ وس

 |مهلعف ناتنثا» :هللا همحر ةداتق لاق . +3 (O تييذكلا ماعتو 9 ا للا

 یضمی نآ هل نکیرلو بید فاش رز یا هدف و لس ن زب لک يبنلا

 لاعت لاقو. نرس اك هللا هبتاعف ةیدفلا یراسألا نم هذخآو .يحوب الا اثیش

 نم اما( ا یدل عتق قد زا (تر) رب هل کیرذیامو (عر) سنگ هاب نآ ۱ وتو سبع

 تنا ( ا یش ومر ا یس اج نس اما ا کی ا كع امو ا ید ہل تا ا یس

 .[1-10 :سبع) 6 (د) هل ملت هلع

 .يبطرقلا ريسفت (1)



 هتما ىلع كقوقحو هلضفو ك7 يبنلآ ةلرنم

 يف قيقدتلا هلیبس امیف ةردانلا ةيويندلا رومالا ضعب يف أطخلا :كلذك 787 هنم مقیامو -

 جیدح نب عفار یور دقف .ةلفغلاو هّلَبلاب نذؤملا ريثكلا يف ال ءاهرامثتساو ايندلا ةسارج

 : لاقف ,لخنلا نوحقلی :نولوقی لخنلا نوربؤي مهو ةنيدملا 145 هللا يبن َمِدَق : لاق لذ

 «تصقنف هوكرتف «اربخ ناک اولعفت ۸ ول مکلعل» :لاق .«هعنصن انک» :اولاق «؟نوعنصت ام)

 اذإو هب اوذخف مکنید نم ءيشب مكترمأ اذإ رشب انآ امن :لاقف هل كلذ اورکذف : لاق

 ينو « «مکایند رمأب ملعآ متنآ» :سنآ ةياور يفو ''' «رشب انآ ناف يأر نم ءيشب مکترمآ

 «نظلاب نوذخات الف انظ تننظ امن| ناف هوعنصیلف كل مهعفني ناك نإ» :ةحلط ةياور

 . «لجو زع هللا ىلع بذكأ ال ينإف هب اوذخف اثیش هللا نع مكتثدح اذإ نكلو

 ةيداهتجا رومآ هذهف لطبلا نم قحلا ةفرعمو «رشبلا نیب ءاضقلاو مکحا يف كلذکو

 هتجحب نم نوکی نآ مکضعب لعلو لا نومصتخت مکنا» :77 لاق دقف هیآرب اهیف دهتجی
 هذخأي الف اثیش هیخآ قح نم هل تعطق نمف ؛هنم عمسآ ام وحن ىلع هل ىضقأف ءضعب نم

 . ۱ «رانلا نم ةعطق هب هل عطقآ اناف

 نولوقی نیذلا طارفالا لهآ .طیرفتلاو طارفالا لهآ نیب طسولا لوقلا وه قبس ام

 ةمصعلا هنع اوفن نیذلا طیرفتلا لهأو « ۲" (ةلزتعلا ضعبو ةضفارلاک) ةقلطلا ةمصعلاب

 ,(2 3 ؛2362) ملسم هاور (1)

 .(2361) ملسم هاور (2)

 .(17 13) ملسمو «(2680) يراخبلا هاور (3)

 ةمامإ نوضفريو «ةباحصلا يقاب نلع ةمامالا ي تيبلا لهأ ةيقحاب دقتعت ةعيشلا نم ةفئاط :ةضفارلا (4)
 انثالا ةعيشلا مهقرف رهشأ نمو «مهتمئأ ةمصعب ةضفارلا ءالؤه دقتعيو . اخ نامثعو «رمعو «ركب يبأ

 ةئسلا نع تافارحنالا نم كلذ ريغو «(نونطبی ام فالخ راهظ| يهو)انيد ةيقتلا نوذختیو .ةيرشع

 .ة رهطلا

 ةديقعلا مهف يف درجلا لقعلا لع دمتعت ءيومألا رصعلا رخاوأ يف تأشنأ ةيمالسإ ةقرف :ةلزتعملا-
 رظنا .ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع نع اهفارحنا ىلإ ىدأ امم ةدروتسملا تافسلفلا ضعبب اهرثأتل ةيمالسإلا
 .ينهجلا دامح نب عنامروتكدلا فيلأت «ةرصاعلا بازحألاو بهاذملاو نايدألا يف ةرسيملا ةعوسوملا



 هتمأ ىلع هقوقحو هلضفو ريكي يبنلا ةلزنم

 ,ةيماركلا ةفئاط مهو) رئاغصلاو رئابكلا نع مادقإلا هيلع اوزّوجو بونذلا نم

 .ةنسلاو نآرقلا صوصن اوفلاخ دق ءالؤهف «(!7)(ةقرازألاو

 هنبحم بوجو : يناثلا لصفلا

 لهألاو دلاولاو دلولاو سفنلا ةبحح قف ةبج الب لوسرلا بحي نأ ملسملا لع بجي

 :كلذو المعو الوقو اداقتعا ةبحلا كلت یضتقمب موقی نآ هيلع بجو «قلغلا عيمجو

 بسحب- مايقلاو ءلجو زع هبر نم هب ءاج امو هتلاسرو هتوبنب قيدصتلاو هب ناهيإلاب

 ةرثكو «هتنسب ءادتقالاو «هلعفب یمأتلاو «هرمأل دایقنالاو هتعاط نم مزلپ امب -ةعاطتسالا

 قوف توصلا عفر مدعو «هيدي نيب مدقتلا كرتو «هرمأل ميلستلاو «هيلع مالسلاو ةالصلا

 ْنِم َيِيمّوَمْلاِي وا یتا 3 لاعت هللا لاق .ءافج الو ولغ الب كلذ لك ملسملا لعفي «هتوص

 کک روغی هلآ مکی نوعیت هلآ نوم سنك نإ لق 9 كاعت لاقو «[6 :برزحألا]  مہسصا

 1 :نارمع لآ] 4 ون

 ءيش لك نم لا بحآ تنال لوسر ایت يبنلل لاق هنأ كاع باطخل ا نب رمع نعو

 «كسفن نم كيلإ بحأ نوكأ ىتح هديب ىسفن يذلاو «ال» : الع يبنلا لاقف «يسفن نماللإ

 . «رمع اي نآلا» : ءال يبنلا لاقف .یسفن نم لإ بحأ تنأل هللاو نآلا هنإف :رمع هل لاقف

 مهدنع ناميإلاو «تافصلا باب يف هيبشتلاو ميسجتلاب لوقتو ةئجرملا قرف نم ةلاض ةقرف :ةيماركلا (1)

 نرقلا ةيادب يف ةقرفلا هذه روهظ لوآ ناک دقو «حراوحما لمعو بلقلا قیدصت نود ناسللاب رارقإلا وه

 دمآ مامالا نع ةيورلا لئاسرلاو لئاسلا باتک رظنا .يناتسجسلا مارک نب دمحم اهسسوم ةماعزب ثلاثلا

 ۱ .يدمحالا نامیلس نبا هللا دبع روتکدلا قیقحتو عمج «ةديقعلا يف

 ءاسنو الاجر نیملسلا ءامد نولحتسیو ءةریبکلا باکتراب ملسلا نورْفَكُي جراوخلا نم ةقرف :ةقرازألا

 رداقلا دبع فیلأت ةرصاعلا بهاذلاو قرفلاو نایدالا باتک رظنا" ةسذلا له ءامد نومرحيو ءالافطأو

 1 12 هدف
 .(6632) یراخبلا هاور (2)



 هتما ملع هقوقحو هلضفو ٍَع يبنلا ةلزنم

 ةوالح دجو هیف ّنک نم ثالث» :لاق ةع يبنلا نع لاو كلام نب سنآ نعو

 نأو .هلل الإ هبحي ال ءرملا بحي نأو .امهاوس امن هيلإ ّبحأ هلوسرو هللا نوكي نأ :ناميإلا

 .(1) «رانلا يف فذقي نأ هركي | هنم هللا هذقنأ ذإ دعب رفكلل دوعي نأ هرکی

 هدلاوو هدلو نم هیلا ّبحآ نوکآ یتح مکدحآ نمی ال» ::7 لوسر نآ اضیآ هنعو

 .۳) «نیعمجآ ساتلاو

 هودف نیتح اربک اّبح لك هللا لوسر نوبحي ان تايباحصلاو ةباحصلا ناك دقلو

 اهنباو اهوخآو اهجوز باصُي ةيباحصلا نإ ئتح ؛مهدالوأو مهلاومأو مهيلهأو مهسفنأب

 كدعب ةبيصم لكا :هل تلاق يلب هللا لوسر ةمالسب تملع الو «ةوزغلا يف اهوبأو
 اج

 ي يبنلا تبحم تامالع

 .هرکلاو طشنلاو رسیلاو رسعلا يف اهؤايحإو هتنسب ذخألاو هعابتا - 1

 هللا رمأل الاثتما هیلع مالسلاو ةالصلا هتمدقم يفو عورشلا رکذلاب هرکذ نم راثک الا -2

 املس هلع الص اوما بلآ اماني لا لع مولصب هتک هند ۶ یلاعت
 هيلع اهب هللا لص ةالص لع یلص نم» : هل هلوقل الاغتماو «[56 :بازحألا] 6# (ع) میل

 ۱ .)«ارشع

 ۱ "1«َّلع لصب ملف هدنع ثرکذ نم لیخبلا» : هک لاقو

 .(43) ملسمو 1 «16) یراخبلا :هیلع قفتم )1(

 .(44) ملسمو (15) يراخبلا :هیلع قفتم (2)
 .(47 /4)ةيادبلا يف ريثك نبا هنعو ةريسلا يف ماشه نبا هاور (0)

 ۰ .(384) ملسم هاور (4)
 حيحسص يف مك حيحص ثيدح وهو.امهريغو «(3546) يذمرتلاو (17 36) ده هاور )5(
 (2878)عماجلا



 هتمآ ىلع هقوقحو هلضفو ِةِلي يبنلا ةلزنم

 لالخلاو قالخألاو تافصلا نم هللا هبهو امو .هصئاصخو «هلئاضف دادعت هرکذ نمو

 ملسملا ئسأتيو «هتناكم فرعُت اذهبو «لئالدلاو تازجعملا نم هب همركأ امو «ةلضافلا

 ارشن كلذب حدمتلا نم منام الو « 22 هل ةّبحلاو هب ناییالا دادزیو هقالحأو هتافصب

 ۵ .طيرفت الو ولغ نودب عرشلا دودح يف نكل ارعشو

 دشآ نم» :لاق ات هلا لوسر نآ هثلل» ةريره يبأ نعف هئاقل لإ قوشلاو هتيؤر ينمت- 3

 ".«هلامو هلهأب ينآر ول مهدحآ دوی يدعب نونوکی سان ءابح يل يتمأ

 مهبحيف اخ هباحصأو «هجاوزأو «هلآو هتبارق نم ل لوسرلا مهبخأ نم ةبحم-4

 مه رفختسیو «ليمجلاب الإ مهركذي الو ءمهيلإ نسحيو مهمركيو مهمرتحيو ملسملا

 د للاعت هللا لاق 5 ؛ةباحصلا نعو مهنع یضرتیو «لالا نلع یلصیو

 ىف لست الو نيالا اوفس اَنْ انآ ٌرِفْغَآ ابر تولوق م مهدعب نم وا

 هلآ برب ام 10 للاعت لاقو ۰ روم حر فور کنار اونا تل ال بس

 للاعت لاقو 3 :با رحألا] 46 (۳9) اب هطت هر تی لهأ سحرا م ڪڪ ب بهذي

 منع هلا ضر نسحب مهوعبتا بلاو راصنألاو نِیجنهملأ نم َنوُلَوأْلا سریعا

 معلا رول ی لو اب اف نرخ ا ا یرجت تن مل داو هلع هع ًاوضرو

 . 1100 :ةبوعلا]# (2)

 نيذلا مث «ينرق سانلا ريخ» :لاق 5 يبنلا نع هل دوعسم نب هللا دبع نعو

۹ 

 س

 «...مهنولي نيذلا مث مهنولي |

 .(2832) ملسمهاور (1)

 .(2533) ملسمو ؛(2652) يراخبلا هاور (7)



 هتمآ یلع هقوقحو هلحفو دلع ىبنلا ةلزنم

 ا ر یھ

 و رر رب 1 زر ےک

 زا ها 3 یاو مهَءاباء اوناک ولو ل وسرو هللا داح نم تودو رخالآ

 یر نج خوو ھل دن جورب مهدجأو نَمیالآ مهیولق ق بک کر مر

 دال اهل نم

 22 :ةلداج 6 OF امه

 نوكرلا مدعو ءاهدئادش ىلع ربصلاب كلذو ايندلا يف دهزلا : 337 هتبم تامالع نمو -6

 دوعقلاو ءاهجارخإو ديلا نم اهتيلخت ايندلا يف دهزلاب دارملا سيلو ءامتاذلمو اهتفرخز ىلإ

 يف تناك نإو بلقلا يف نكست ال ثيحب «ةّيلكلاب بلقلا نم اهجارخإ دارملا منإو ءًارفص
 لیلا

 امي

26 

 و هللا بْرِح نإ الأ هنأ ب د كيلوا ةلعارشتو یک ھا ت تی اف وک يك

 كلذ هدزي ملف «حتف ام اهنم هيلع هللا حتف نيح ايندلا عم 325 لوسر لاح تناك هذهو

 مهدهزب برضی نیذلا ةباحصلا نم مهریغو «نیدشارلا هال ا لاحکو ءاهيف ادهز |

 دهزلا سیلو «يع-رشلا دهزلا وه اذه «مهیدیآ تحت تناک لاومالاو نئازنطا نآ عم لشلا

 اوعطقناو بابسالاب اوذخأی رو بسکلا اوکرت ثبح .هقفيرإ نم ريثك هيلع يذلا يعدبلا

 نوشیعیو ممنوففکتی سانلا لع ةلاع اوراصف «قزرلا لیصحتل ةعورشلا لئاسولا نع

 مهتاعمتجم يف لشأ اوضع اوحبصأو ؛مهتاقدص للع

 : ؟اهتارمئو ٤ح هتبحم باوث وه ام

 سيكل كاللا تحو تحو سرلا اض و1

 .(2541) ملسمو «(3673) يراخبلا هاور )1(



 هتما يلع هقوقحمو هلجفو :لَع يبنلا ةلرنم

 .هلاکو نایالا ةوالح-2

 .تائیسلاو یصاعلا نع دعبلاو تاعاطلا ةلوهس-3

 اولمصو اوما تدل َّنِإ 88 كاعت لاق ضرالا يف لوبقلا ٌبِحملل تای

 96[۰ :میرم] 4 () ادو نر مه | را اسب هتک لا

 ! (ٌّبَحَأ نم عم ءرملا» ل 6 هللا لوسر لاق دقف «ةنجلا يف 3 و ی در

 : ٩ ه8 يبنلا يبحم نوكت اذامب

 اا ای ر 2 0 لر با يندب 7 يبنلا ةبحم نوكتال

 هللا َنوُبِحُت رستم نإ ْلُك 32 كلاعت لاق اى ءنطابو ًارهاظ 4 میرکلا لوسرلل ةعباتُمو لمعلا

 دا نر رک وند رک ریو هل مک بنت

 .هتوم دعبو هتایح ۶ همیظعتو هریقوتو هریزعت بوجو :ثلاثلا لصفلا

 O} ا خا وحش هور ووو هدرز میو هولوسرو ولاي اوتو  للاعت لاق
 را سس سر واب م

 ااو ۵ هورسصدو هورزعو وهب اما کیف لاعت لاقو 9 :حتفلا]

(1) 

 ص

 1357 :فارعألا] 46 ) () توحلفملا مه کیر هم ب

 الإ كلذ نوكي الو .هيذؤي ام لك نم هعنمو «ةنوعملاو رصنلاب ةيوقتلا :ریزعتلا ینعم

 .لالجإلاو ميظعتلاو ةعاطلاب
 .ميخفتلاو ؛لالجإلاو «ميظعتلاو ؛ميركتلا : ريقوتلا

 .مارتحالاو ليجبتلا : ميظعتلا

 : 355 هريقوتو هميظعت روص نم
 . عضاوتو نيلب لب ءافجو ةظلغب هتبطا مدع - 1

 .ةلاسرلاو ةوبنلاب یدانپ لب هتینکب وآ همساب هتادانم مدع -2

 .(2640) ملسمو ؛(6 16 9) يراخبلا هاور (1)



 هتمأ ىلع هقوقحو هلضفو ةي یبنلا ةلزنم

 اک وه نذأي تح مالکلاب هيدي نیب مدقتلا مدع -3

 انضعب رهجي امك لوقلاب هل رهجلا ميرحتو ی يبنلا توص قوف توصلا عفر ميرحت -4

 ر ا و و ا
 م

 وقت نع ماب اوبر لو وا لوس نمای نآ بال نم رنکزع نو عمل
 [ 120 :ةبوتلا]

 ال نم لماعي امك كلذ يف لاسرتسالاو طاسبنالا يف عسوتلاب 2 لوسرلا ةلماعم كرت -6

 لخدي ال لب .هتيب يف ماعطلا زيهجت رظتني الو «هنذإ ريغب هتيب لخَّدي الف «ئقتي الو باه

 .ثیدحلل نوسلج الو ءاوجرخ فويضلا معط اذإف زهجي ئتح

 .باجح ءارو نم الإ هؤاسن ّحَّلَكُت ال -7

 اح ل اما تونا اک 32 ىلعت هللا لاق ءادبأ هدعب نم هتاجوز حاكن زوجي ال -8

 اًدِإَف أوُلْخ د e د اد نکلو هل ٌنيِرظَد ريغ رياعط ی ی كا الإ ىلا ت

 ہر یس سیف ینلآ ذوب ناڪ کید َّنِإ تيد نیستم الو ًاورشتناف مّتمعط

 رهطأ مكحلا ب باح ءا ا اعتم نهومَأس الو تک ب حسي ال لاو

 هیعب نم .هحنوزآ | وح الو هل ل وسر أوُدْؤت نأ مكحل © ت مو نیو کیو

 .[53 :بازحألا] 46 (2) امیظع هل َدنِع ناك م کل ادب

 لاقف «سانلا نم هريغ نم مظعأ ئذأ هنأ نيبو كي هيبنل ئذألا لاصيإ قلعت هللا مرح -و

 انِيِهُم امادع مش َدعَأو ةرجألاو ايندلا ىف ُهَّلَأ مبل .هلوسرو هم توذقب نر 2۵ لاعت
 ۰[ 57 :بازحألا] 4

 رمآ للع هعم اوناك اذإ «هنذإ ريغب 2م هلا لوسر سلج نم بهاذلا باهذ نع يهنلا - 0

 رل عاج يآ جلع هم وناک او یورو هم امام نیر نیم کو للاعت لاق «عماج

 اف بلوس د :رو ها تروس تن كبلز یونس سس نيز لا نإ ىح اک



 هتمأ ىلع هقوقحو هلضفو ع يبنلا ةلزنم

 ٌروُفَع هللا ير ها مه ریتم هاو مه , کشش نما نداق مهنا ضعبل وذا ۳ ل و ی 2

 .[62 :رونلا] 6 © مح
 لك نع هتبحم ميدقتو هب نايإلاب :بلقلابف ءحراوجلاو ناسللاو بلقلاب ٍةدلَي هميظعت -71

 هيلع مالسلاو ةالصلا ةرثكبو ؛هلهآ وه ایب هيلع ءانثلاب :ناسللاب هميظعتو تاقولخلا

 :حراوجلاب هميظعتو هتتسب سانل فیرعتو «هتوبن لئالدو «هتازجعمو هلئاضف دادعتو

 صرحاو اه كسمتلاو ءانطابو ارهاظ هرماوأب ذخ الاو «هتنسب يمأتلاو .هتعيرشب لمعلاب

 دعبلاو جزو هنع نیهن ابع بانتجالاو «هب ءاج ام رصنو «هنيد راهظإ يف يعسلإو ءاهيلع

 .تافارخاو عدبلا نع

 .مهنع هللا يضر هباحصأ ريقوتو «هتّيرذو هجاوزأو هلآ ريقوت هريقوتو هميظعت نمو -2

 هللا اهراتخا دقف «ةّطلا ةّمّيَط «ةرونملا ةئيدملا :هتنيدم ةمرح ظفح :هلي هريقوت نم -3

 تدرو دقو .اراشتنا نيملاعلا يف هنيد رشتنا اهنمو ءاراصنأ هل اهلهأ لعجو ءارارق ٍةكَي هيبنل

 نيحيح لاك مالسإلا نيواود يف ةثوثبم يهو ءاهتأش ميظعتو ءاهلضف يف ةريثك تیداحا

 نيب ام ُمرَحَأ ينإ» زال © لوسر لاق :لاق كك صاقو يبأ نب دعس نعف .ديناسملاو «ننسلاو

 نوسلعی اوناک ول مش ربخ ةنيدملا» :لاقو «اهديص لتقُي وأ اههاضع عطقُي نأ ةنيدملا يتبال

 اهِئاَوَأَل ىلع دحأ تبثي الو ؛هنم ٌديخ وه نم اهيف هللا لدبأ الإ اهنع ةبغر دحأ اهعدي ال
 لاق :لاق 9 ةريره يآ نعو «""«ةمایقلا موی ادیهش وآ اعیفش هل تنک الا اهدُهَجو

 «مارحلا دجسملا الإ یر و ی یا

 يربنمو «ةنح لا ضایر نم ةضور يربنمو يتيب نيب ام» :لاق 7 يبنلا نع هنعو 2

 .(1 36 3) ظفللا اذم ملسم هاور (1)

 .(1394) ملسمو ؛(1190) يراخبلا هاور (2)



 هتما ولع هفوقحو هلحفو ٍَع يبنلا ةلزنم

 دیکی ال» :لوقی كي يبنلا تعمس :لاق تلا صاقو يبأ نب دعس نعو .أ '!«يضوح ىلع

 . '”' «ءاملا يف حلملا عامني امك عامنا الإ دحأ ةنيدملا لهأ

 قح ةاعارمو « 237 هّلا لوسر ةنيدم ةمرح میظعت اهرثاز للعو «ةنیدلا نکاس لعف

 . الك هلوسرو هللا دنع ةناكملاو ةلزنملا نم اه امل كلذو ءاهيف بدأتلا نسحو «ةرواجللا

 يبنلل ةباحصلا ميظعت روص نم

 هردقب اوناك دقف كلذلو «4 يبنلاب ةمألا ملعأو سانلا فرعأ مه ةباحصلا نإ

 مهميظعت ناك دقف ةفرعملا هذهو ملعلا اذه لع ءانبو ,مهريغ نم فّرعأو ملعأ هتلزنمو

 : نايبلا لاو .مهريغ نم ربكأو دشآ 47 يبنلل مهریقوتو

 .ِةائَك يبنلا اوبطاخ اذإ مهتاوصأ نوضفخي الح ةباحصلا ناك- 1

 .هل ميظعت هيلإ رظنلا نود ال-2
 .هللا لوسر اي «هللا يبن اي :نولوقي اوناكف «ةلاسرلاو ةوبنلاب لب «هتينك وأ همساب هنوداني ال- 3

 .ريطلا مهسوؤر للع نأک اوتمص هدنع اوسلج اذ[-4

 .هّرمأ اوردتبا رمأب مهرمأ اذإ- 5

 .هب اكربت هيلع نولتتقي اوداكو هءوضو اوردتبا الا ًاضوتی ال-6

 ميهزجر اهياركلاف مهلكاي اهرقلت الإ اخت شو الو ءافاصب قصي الد
 .كلذ لكب اكربت اهوردتبا الإ ةرعش هنم طقست الو .مهداسجأو

 ملف «هريغ عم كلذ اج ةباحصلا لعفي رل ذإ «هب صاح الب يبنلا راثآب كربتلا اذه :هيبنت

 نأ عم ءا يلع عمالو «نامغع عم الو ءرمع عمالو «قيّدصلا ركب يبأ عم كلذ اولعفي

 .ءايبنألا دعب قلخلا ريخ ءالؤه

 :هتايح ذِي

 .(1888) يراخبلا هاور (1)

 .(1387) ملسمو ؛(1877) يراخبلا هاور (2)



 هتمأ ىلع هقوقحو هلضفو الب يبنلا ةلزنم

 مهضعب ءافالا لماعی امک ةطسابملاو لاسرتسالاب لكي يبنلا نولماعي ال ةباحصلا ناكو-8

 .مهل نذأي ئتح مالكلاب هيدي نيب نومدقتي ال اوناك-9

 .هتیصعم نع دعبلاو هتعاط لع نیصیرح اوناک- 0

 اوناك ولو .هب ةقيثو مهتلص تناك امهم 7# هلوسرو هللا براحي نم نوداعی اوناک- 1 7

 .مهتريشع وأ مهناوخإ وأ مهءانبأ وأ مهءابأ

 .هيلع مالسلاو ةذاصلاو ءانثلا ةرثك : عبارلا لصفلا

 «نلعالا الملا يف هنأشل ميظعت اذهو «هتكئالمو هيلع ملسو للص دق ىلاعت هللا نأل كلذو

 اي لا لَع وصب هڪ کمو هلا a E سب

 ةريثك يهف ثيداحألا امأو «[56 :بازحألا] ٩ (ص) امیلست اوملسیو ا ا کیزآ

 هباتك يف كاعت هللا هحر ميقلا نبا مامإلا لاق اک ءایباحص نوعبرآو نانثا اهاور «ادج

 كلام نب سنآ نرع اهنمف ."مانالا ريخ دمحم ىلع مالسلاو ةالصلا لضف يف ماهفألا ءالج"

 رشع اهب هيلع هللا ىلص «ةدحاو ةالص لع ىلص نم» :44 هللا لوسر لاق :لاق ةو

 ن5ا دبا رمو 29 هاك ارا فعال ةف وغارت ن ةن تطخو «تاولص

 تيلص كيلع ىلص نم» ل هلا لر درا لاق مال... هراع لرریج أ طس ٠

 ,2) («هيلع كملت كيلع ملس نمو.هیلع

 77۳ و ۳72 يا ۸ )11(

 .(6359)عماجلا

 رلو « لابن طرش نلع حیحص ثیدح اذه لاقر 3 -222 /1) مکاحاو (1662) ده هاور (2)

 .يبهذلا هقفاوو «هاجرخت



 هتمأ ىلع هقوقحو هلضفو ةي یبنلا ةلزنم

 نيحو ءارشع حبصي نيح يلع ىلص نم» :لاق ال5 يبنلا نع كلاب ءادردلا يبأ نعو

 .«ةمايقلا موي يتعافش هتك ردأ ءارشع يسمي

 .هيلع ءانثلاو هتبحمو هميظعتو هماركإ : هلوسر للع هللا ةالص نونعمو

 .رافثعس الا «كيرعلار «حاعدلا :ء ها لوسر نع ةكئالملا ةالنط نونعمو

 يلعی نآ للاصت هلا نم بلطلاو «هيلع ءانثلا : 4 هللا هلوسر للع نینمولا ةالص نینعمو

 .ةرخآلاو ايندلا يف افيرشتو یظعت هديزيو ُهُركِذ

 يف ةصاخو تقو لك يف 357 هلا لوسر للع مالسلاو ةالصلا نم رثکی نآ ملسلا للعف

 ةالص يف «رتولا تونق يف .دهشتلا ين ةالصلا يف اک ةنسلا ین اهیلع صوصتلا عضاولا

 دنع «هنم جورنلاو دجسلا لوخد دنع «ءاعدلا دنع «نذؤملا ةباجإ دعب «بطشا يف «ةزانجلا

 ةعمجلا ةليلو ةعمج لا موي ءال هركذ دنع «مهقرفت لبق موقلا عامتجا دنع «ةورملاو افصلا

 هل اهعفنأو دبعلا ءاعد لجأ نم يهو «ًيظع ًالضف هلكت يبنلا لع ةالصلل نإف كلذ ريغو

 ,ىلاعت هللا رمأ لاشتما :اهنم ءادج ةديدع اهنم ةلصاحلا تارمثلاو «ةرخآلاو ايندلا يف

 عفرو روجألا كلع لوصح او هِي يبنلا لع ةالصلا يف هتكئالم ةقفاومو هناحبس هتقفاومو

 برقلاو ةرخالا يف الت هتعافش ببس يهو «ءاعدلا ةباجإو «بونذلا ةرفغمو تاجردلا

 .دئاوفلا نم كلذ ریغو «ابتدایزو 7 هتبحم ماودل ببس يهو «ةمايقلا موی هنم

 :اهیف نفد يتلا هترجح 3 هیلع مالسلا مکح

 مسل ناك ثیح هغلبی كيه يلع مالسلا نأل «كلذب ملسلا رمأت ثيداحأ كانه سيل -1

 الجر اخ بلاط يأ نب ىلع نب نيسحلا نب نسحلا لوأر دقفا كك ةضئاصخخ نماذهو

 اوذختن ال :لاق الب هللا لوسر نٍ اذه اي :هل لاقف «هدنع وعدیو ل يبنلا ربق ىإ فلتخي

 .(6357) عماجلا حيحص يف امك نسح ثيدح وهو يربطلا هاور )1(



 هتمأ ىلع هقوقحو هلضفو ةي يبنلا ةلزنم

 لجرو تآ امف» :نسحما لاق.«ينغلبت متنك |مثيح مکتالص ناف لع اوُلصو اديع يربق
 ارس الا هم سلدتالاب

 لمهآ نم دحآ اهوریرلو ةعوضوم اهلک 4 هربق ةرايز لضف يف ةدراولا ثيداحألا -2

 «يعفاشلاو «كلامو «ةفينح يبأك هقفلا ةمئأ نم ٌذحَأ كلذ نلع دمتعا الو «ةدمتعملا بتكلا

 هللا همحر كلام مامالا لب .مشاثمأو «يعازوألاو يروثلاو «هيوهار نب قاحسإو دمو
 فلسلا نع روثأم ريغ هنأل « ی يبنلا ّربق ترز : لجرلا لوقی نآ هرکی ناک لاعت

 .(ترْر)ةملک ينعي ةحلاصلا

 دجسملا لوخد ءاعدب نوتًأیو يوبنلا دجسلا نولخدی ام ةباحصلا روهمج ناك- 3

 نوتأی اونوکیرلو ؛مهتالص نولصیو ی لا لوسر نلع مالسلاو ةالصلا هیف يذلا

 ربشک راس اذه نلعو «رفسلا نماوداع وآ ارفس اودارآ اذ| الو «دجسلا اولخد |ّلک لي هربق

 0 .مهدعب فلسلا نم

 نوملسيف لَ يبنلا ربق نوتأي ءا كلام نب سنأو «رمع نباك «ةباحصلا ضعب ناك -4

 نم ىأر نم ىأر اذهلف «رفسلا نم (همودق دنع ءا رمعو «ركب يأ هيبحاص للعو هيلع

 ال نکلو طقف نوملسی اوناک نيذلا ةباحصلا نم كلذ لعف نمب ءادتقا ازئاج اذه ءالعلا

 .تاوصألا عفرل الو ءاعدلل نوفقي

 ايك هللا لوسر 9 ولغلا نع يهنلا : سماخلا لصفلا

 .دحلا ةزواجمو عافترالا : فللا ة ولُشلا فيرعت

 .لمعلا مأ لوقلا مأ «داقتعالا يف ناكأ ءاوس هللا عرش امدودح ةزواجم : عريشلا ب

 يف ينابلألا لاقو لِي يبنلا كاع ةالصلا لضف يف ىضاقلا ليعامسإو ؛فنصلا يف ةبيش يأ نبا هجرخأ (1)



 هتمأ ىلع هقوقحو هلضفو لع ىبنلا ةلزنم

 3 اوتو ل ب ڪا لها لاعت لاقف لع هلوسرو هللا هّمذ دقو «مارح : همکح

 ري بد يف أولد ال يتكسلا لهأتي لق لج كاعت لاقو 7 :ءاسلا] 4 مزيد

 يف ولغلاو مكايإا :لاق ولك هللا لوسر نأ اكو سابع نبا نعو .7 :ةدئالا] 45 ٍقَحْلأ

 :لاق هل دوعسم نب ها دبع نعو . ' «نيدلا يف ولغلاب مكلبق ناك نم َكَّلَم امنإف «نيدلا
 نوقمعتلا :مه نوعطنتلاو 7 اثالث :اهلاق «نوعطنتملا كله» :ِ! هللا لوسر لاق

 لاقو.ةدشلا عضوم ريغ يف نودّدشملا «مهاعفأو مهلاوقأ ین دودحما نوزواجلا «نولاغلا

 هللا دبع : اولوقف «هدبع ان (ّنِإف ميرم نبا ىراصنلا ترطأ امك ينورطت ال كب هللا لوسر
 كرشلل ةاعدم كلذ نأل «حدملا يف ةغلابلاو طارفالا :ءارطالا ىنعمو ««هلوسرو

 «هريقوتو لب هردق نم ليلقتلا ينعي ال كلذ نع يهنلاو .يوسلا قيرطلا نع فارحنالاو

 لإ لب يبنلا عمتسا دقف .ةنسلاو باتكلا يف ةعورشملا هلئاسو ميظعتلاو ريقوتلل نإف

 هللا الإ دغ يف ام ملعيال» :امه لاقف دغ يف ام ملعي يبن انيفو :تلاقف سرع يف دشنت ةيراج

 ام لب ؟ًالدع هلل ينتلعجأ» :ََِي هل لاقف .تهشو لا أش آم :لجر دل لقر "قم يبل

 .(6) (كرشأ دقف هللا ريغب فلح نم» :4 هللا لوسر لاقو . ۳" «هدحو هّلا ءاش

 : الك هقح ذي ولُقلا اهيف لصح يتلا رومألا نايب
 «قحب هل سیل امو لا لوسرل قح وه ام نیبت ةديدع ثیداحأو ةريثک تایآ كانه

 تءاج ام ةفلاغو ولغلا الإ سانأ ئبأي كلذ عمو «هكلمي ال امو 44 هللا لوسر هكلمي امو

 :كلذ ىلع ةلثمأ هذهو.ىوهلل اعابتا «ةيعرشلا صوصنلا هب

 امك حيحص ثيدح وهو .مهريغو «(3029) ةجام نباو «(3057) يئاسنلاو «(1851) دمحأ هاور (1)
 .(2680) عماجلا حيحص يف
 .(2670) ملسمهاور (2)

 .(3445) یراخبلا هاور (3)

 .(18 2)ص ینابلالل «فافزلا بادآ :رظنا «(8 30)" ريغصلا" يف یناربطلاو .(5147) یراخبلا هاور (4)

 .(988) ةليللاو مويلا لمع يف يئاسنلاو .(1839) دمحأ هاور (5)

 جعل ایک حمص كيناح وهوا امهريغو (1535) يذمرتلاو .(6072) دهآ هاور (6)

 .(6 204)عماجلا



 هتما یلع هفوقحو هلحفو ال

 هیلع مدآ لبق قلخ هتلی ادمحم لا يبن نآ :اهانعمو ةيدمحلا ةقيقحلاب ىَّمَسُي ام-1

 هذهو بت هرون نم اهلک تاقولخلا تقلخ مث «هللا رون نم قلخ ی يبنلا نو «مالسل

 اعقاوو القعو اعرش مولعلا نم ذإ «عرشلا نم ليلد الو «عقاولا نم دیصر اش سیل ةبذك

 ٍلَصَلَص نم َنَسنإْلا قا »,كاعت هللا لاق دقو ءرشبلا دلوي (ى َدِلَو 4 يبنلا نأ

 كلاعت لاقو 15[6 -4 :نسمحرلا] 46 () ات نم 2 نم نالا قلتو 0 راسلا

 تل 4 © زیکت رات ن ةت ةتلمج م )زد نیا نم نهال اتقا دقو ١)
 م مے ر و سور ر ررر ضرر م

slo "© - © ۵5 اهيل ملا اتوسکف اظع َةَحْضْمْلا اَسَئَلَكَم ةصْضُم علما الف مع دف -  
 اس rd 5 7 نيم 2 عد سارع مس ع رحم ی رم و رس ۾

 هیبن ارمآ للاعت لاقو 2-114 :نونمۇلا] € نیل نسحا هللا كراش رخاء اقلخ هناشذأ

 لع ر و7 هاا تیم ت ربا و یر قو وچ تیم ۵ 2

 ۰110 :فیکلاز 4۶ دینو هلإ مکهلٍ امن لا خوب رج رشب انآ امت لق #3 لوقي نآ 7 ادم
 هيب رس رس نس

 .(6 :تصن] 44 دِحَبو هلل رکھ اأ لر وب کنم رب انآ امال ۶ لاعت لاقو

 لیوعد يمهو مالسالا ىلإ نيبستنملا ةالغلا ضعب اهب لاق ةيدمحلا ةقيقحما یوعدف

 لاق نمو «رفك دقف رشب يلك ينإ لاق نم» :اهنم «بذك اهلك ثيداحأ ىلإ ةدنتسمو ةلطاب

 نآ یوریام اهنمو .ثیدحاب ملعلا لهآ قافتاب بذک ثیدح وهو «رفک دقف رشبب تسل

 یش لوآ نع ينربخآ يمأو تنآ يأب هّلا لوسر ای :تلق : لاق ال هللا دبع نب رباج

 نم كّيبن رون ءايشألا لبق قلخ هللا نإ رباج اي» :لاق ؟ءايشألا لبق ىلاعت هللا هقلخ

 سبيلا :نلاعت هللا همحر ءيطويسلا هيف لاق لطاب ثيدح وهو ليوط اذه ثیدحاو «...هرون

 ثيدح وهو «نیط الو ءام الو مدآ الو ایبن تنک» :ثیدح كلذک و «هیلع دمتعی دانس) هل

 باتکلا صوصنل ةفلاخو ةبذاک یواعد هنهف .لقع نم الو لقن نمال هل لصا ال

 مهضعبو هانوقاصیو ةارتفلا رابخ الا هذه لشم نولقانت اسان ناف كل عمو ءةننلاو
> 

 بعشلاب ىَّمَسُي ام ىلإ تلقتنا اهنمو «ةيفوصلا ةالغ راعشأ يف اريثك ةرشتنم ىهو ءاَهُمَظنَي



 هتمأ ولع هقوقحو هلضجفو ةع یبنلا قلزنم

 برغلاو ةيرثازمبا ةمصاعلا ین اریشک -رشتنتو «ةيقيسوم تالاب حئادمو دئاصق يهو

 انيبن اهنم أربتي تاملظ يهو يوبنلاب مهضعب اهیمسی بلوصقالا برغملاو يرئازجلا
 لطاب اذه لكو !!!لمك يمشاهلا رون نم رون لك :أدبت ةيبعش ةديصق لثم یو دمحم

 .ءارتفاو

 عوضوم ثيدحب اهباحصأ لدتساو هِي هللا يبن لجأ نم تقلخ ایندلا نأ یوعد-2

 مو 2 للاعت هللا لوقي ْذِإ عرشلل ةفلاخ یوعدلا هذهف «كالفالا تلخ ام كالول» :وهو

 قل ۳۹ و 3 للاعت لافو ۶6 :تایرذلا] 4 (عر) اهر نوعی لإ ننالاو نا تم

 سخا مک لب هما ىلع دقو راو اأ ةت ف شالو تولا

 نسحأ مها رشولجتل اَ ةو شالا لج ام الج اإ ۶ للاعت لاقو «[7 :دوه] # اَلَمَع

 .[7 :فهكلا] 6 () لَم

 امك «هب ةناعتسالاك هال هللا لوسرل ةدابعلا بناوج ضعب فرص زاوج : ةالغلا لیوعد-3

 ريسيتو «ءادعألا للع رصنلاو «بونذلا نارفغو «رطملا لازنإبو «هناحبس قلاخلاب ناعتسي

 نم كلذ ريغو «ضارمألا نم ءافشلاو «ةّينهلا ةشيعملاو «كلملاو «ةيرذلا بهوو «جاوزلا

 :ءالؤه لاثمأل هئاوغإو سيلبإ سییلت نم اذهو «قلاما ةلزنم قولخلا اولرنف .تاجاحا

 ةبعکلا لا جحا نم لضفآ ی لوسرلا ربق ةرايز نآ یی نم ةالغلا ءالوه نم-4

 لک يف -رضح هنآو «ناکم الو نامز هنم ولخ ال يب لوسرلا نإ لوقي نم مهنمو «ةفّرشملا

 ؛لیطابالاو تاءارتفالا نم كلذ ربغ ىلإ «هداليم ديعب لافتحالا يف ةصاخ ءربخ سلجم

 :(1) !!! تعش ام لوسرلا يف لقو ةيبوبرلا طقسآ :مهلئاق لاق تح

 فلخ قصضلا ىق ةجرف یآرف ةالصلا تمیقآ دقو دجسم لا نیما دحآ لحد : ةربع اهيف ةضق (1)
 e لل o Ea E متادإلا

 هدم اوبلط مث تالغلا تهی ؟رضاح لي هللا لوسرو امامإ ىلصُت نأ يحتست الأ :هل لاقو ينّسلا بجعتف
 !!اوحضتفا دق مهنأل مهرتسپ نآ



 هتما ىلع هفوقحو هلجفو ٍلَع يبنلا ةلزنم

 :؟ 2 لوسرلاب لسوتلا زوجی له

 .لسوتلا ةملکل حیحصلا ینعلا للع فوقولا نم دبال لاوسلا اذه للع ةباج الا لبق

 دارلا وه اذهو تابحتسلاو تابجاولا لعفب هتعاطب لاعت هللا لإ برقتلا وه لسوتلا نإ
 «[35 :ةدئامل] #4 َةَليِسَوْلأ ِهّيَلِ ۳ هلأ اوقنا اونَماء بلا هیاحب 2۶ لاعت هلوق نم
 البوم الو مکن رسا فنککوکلمی الف ونود نم مشعر نیل اوغدا لق ٩ لاعت هلوقو

 انو همر توجو برقآ معآ دليلا هير لإ توغندي تودي تبذل کیو

 .[8-57 ه4 ا اودع ناک اك كير باذع َّنإ :هباَذَع

 : لسوتلا عاونأ

 .يعدب لسوتو «يعرش لسوت :نیمسق لٍل مسقنی لسوتلا ناف قبس ام انفرع اذٍ|

 :رومآ تثالثب نوکیف يعرشلا لسوتلا امأف
 راكذأو «ةّيحتسمو ةبجاو تادابع نم «ةحلاصلا لامعألاو ناهيإلاب هللا لا لسوتلا -1

 .ةلكَك يبنلا للع ةالصو «ءاعدو «رافغتساو حيبستو

 لالحما اذ اي «مويق اي يح اي :لثم ايلعلا هتافصو «ىنسحلا هئامسأب هّلا لا لسوتلاو -2

 کیر اونم نأ نیل یاس ایواتم اتعمس اتا اسر ۶ لاعت هللا لاق ...خلا مارکالاو

 193 سر الآ عم انفو

 € ° هوغداف يس امسا لي یو ۵ نلاعت لاق ءاعدلا لبق ناییالا رکذ اومدق دقف

 يل ىداع نم :لاق هللا نإ» :ِدْلَدَع هللا لوسر لاق :لاق كل / ةريره يآ نعو «[180 :فارعألا]

و اسود ان رفاف تر 1۳۳۹
 هن لج سه اتا 0 مكَ

 ت

 لازي امو هیلع تضرتفا ام نإ ّبحأ ءىشب يدبع لإ بّرقت امو «برحل اب هتنذآ دقف ًايلو

 . (1)ثیدحما (هبحأ ىتح لفاونلاب ِّلِإ برقتي يدبع

 .(6 502) يراخبلا هاور (1)



 هتمأ ىلع هقوقحو هلضفو ِةِي يبنلا ةلزنم

 يقت ٌّيِنَح حلاص ملسم نم دبعلا بلطي نأك مهريغل نيحلاصلا ءايحألا ءاعدب لسوتلا-3

 ءاعدلا نوبلطي يؤ ةباحصلا ناك امك ؛ةرخآلاو ايندلا رومأ نم همهي امل حلاصلا ءاعدلا

 نوبلطي اونوكيرل نلعالا قیفرلاب حلو ةي تام امل هنكل ءايح ناك ذإ اب لوسرلا نم
 او باطخلا نب رمع نأ ةع كلام نب سنأ نعف «طحقلاو دئادشلا يف ةصاخو «كلذ

 انيبنب كيلإ لسوتن انك انإ مهللا» :لاقف «بلطملا دبع نب سابعلاب یقستسا «ءاوطحق اذإ ناك

 نم قیقد مهف اذهو 1 «نوقشیف لاق .انقساف انّیبن معب كيلٍ لسوتن انو ءانيقستف

 وهو «سابعلا همعب لسوتلا لا «هتوم دعب ل يبنلاب لسوتلا اوك رت دقف طا ةباحصلا

 . 222 سابعلا تاذب سيلو سابعلا ءاعدب لسوت

 : يعدبلا لسوتلا

 اوناكأ ءاوسو مهب هللا ىلع ماسقإلا وأ ,مههاج وأ ؛نيقولخملا تاوذب لسوتلا لثم

 يف هنولعفي ةباحصلا نكيرإ عونلا اذهف «مهنود ّمأ ءايبنأ اوناكأ ءاوسو ءاتاومأ ٌّمأ ءايحأ

 نم ءىش يف اذه فرعي الو «مهروبق ريغ دنع الو مهروبق دنع ال «هریغ يف الو ءاقستسالا

 للعو «ةعوضوم ثیداحآ للع لسوتلا اذهم لوقی نم دمتعی اینو مهنیب ةروهشملا ةيعدألا

 هللا هعرش ام ريغب هللا ىلإ برقتي نأ ملسملل زوجي الف .ةجحب تسیل خیاشلا ضعبل لاوقآ

 .ةيعدبلا تالسوتلا نم هريغ نع ةينْعلا ل هلوسرو هللا هعرش [ميف نأل ۰ الاب هلوسرو

 : تعافشلا

 «سنأ نعف «ةيبرعلا ةغللا عضو يف درو (ك ءءاعدلا يه عرشلا يف ةعافشلا: اهانعم

 ,ةئام نوغلبي نيملسملا نم ٌةمأ هيلع ىلصت تيم نم ام» :لاق لب يبنلا نع اا ءةشئاعو

 . 2)(هيف اوعفش الإ «هل نوعفشی مهلک

 .(1010) یراخبلا هاور )1(

 .(947) ملسم هاور )2



 هتمأ ىلع هقوقحو هلضفو هلي ىبنلا ةلزنم

 : عون لك مكحو تعافشلا عاونأ

 -لوألا عونلا امأف .ةتبثم ةعافشو «ةيفنم ةعافش :ناعون ةنسلاو باتكلا يف ةعافشلا

 هريغ ىلإ عيفشلا عفشي نأ يهو قالطإلا للع سانلا دنع ةفورعملا ةعافشلا يهف-ةيفنملا يأ

 .هيف عوفشملا نع ايضار نكي رولو «هدنع عوفشملا هل نذأي رإ ولو هتعافش لبقثتف «ءادتبا

 رسلا ملعي هنأل للاعتو هناحبس هّلا نع يفنُ عونلا اذهو .هتیعرو كللا نیب باّجاک

 لاق ءٌدعب نمو لبق نم رمألا هلو ءایسلا يف الو ضرألا يف ءيش هزجعي الو «نئفخأو

 ال كاعت هللاف «[66 :سنوي] 6 سالا ف نمو .توتتتلا ف ف نم ول کیا لآ 2۶ لاعت

 : ناط رش اهيف رفوت اذإ الا ةعافشلا لبقی

 .عفشی نآ عفاشلل ىلاعت هللا نذأي نأ - 1

 يهو «ةنسلاو نآرقلا يف ةتّبثملا ةعافشلا يه هذهو «هيف عوفشلا نع ایضار نوکی نآ-2

 للاعت لاقو «6::1 ::رتباز 46 هندی الا :هدنع می یرفلآ ۱5 نم 9۵ للاعت لاق يناثلا عونلا

 .[28 :ءايبنألا]## (81) َنوُفِفشُم ءوييْنَح ْنِم مهو نيرا نسل لإ تروعتتم و

 نأ لثم ءايندلا يف وه اماهنم -هللا لإ عرضتلاو ءاعدلا يه يتلا- ةتبثملا ةعافشلا هذهو

 وه ام اهنمو .تاقولخملا نم هريغ نع رش عفد وأ ريخ بلجب هللا ءاعدب يحلا ملسلا موقی

 هلو هِِّكَب دمحم مهمتاخ نمو «ءايبنألا نم ةعافشلا سانلا بلطي ثيح ةمايقلا موي

 هذهل دبالو ءاضعب مهضعبل نونمؤملا عفشيو «ةكئالملا عفشت اك ءاهب صتخي تاعافش

 .نيقباسلا نيطرشلا نم ةعافشلا

 رف يلوا اڪ ڙو نيڪ قلل ورفعت نآ انما کیو بل کرک ام 9 لاعت لاق
 نأش ین للاعت لاقو raf © ريجللا بحس شا | ميتا مخ کرب ام دب ن

ORر نما هلا رض رع سارع سر 10 د 5 ج9 5  

 كلاذ مس دانا شف نلف ع نام اب نیس مه رفته نإ 1 رفتن ال واط وقف ۱ نیقنانلا

 للاعت بسب ی ۳ 3 ب هلی رام سا
 ر 2 ناو



 هتمآ ىلع هقوقحو هلضفو ع ىبنلا ةلزنم

 هل لام ناد حالم ربع لمع هَ ٌكَلِْهَأ ْنِم سیل هد خونی لاق () ن ینا كت تو
 نأ تلي ذوعأ وا ل هبل نب كك نآ کظمآ + كا

 کلم ټو اّن رس طی ثدي لب © ٌنيِرَِكْلا ني نُكحأَن ْمَحْرَتَو فنر لع
 ([45-48 دوم«( ایل زا ادع انه ميكس 4 فانتم أو ی شا عو

 تم تع اًناكس طول ت ر ع تار اورفک بل الثم هللا ترص 98 كاعت لاقو
 2 ع ر وم ٣^ ا اخ و2

 راسلا الخذآ لیفو اش هل ترم د اعاتب دف امهات اف ناس انواع ع نم نيدبع

 .[10 :ميرحتلا146 ( نیلا حم ی2 صر

 : يكاغتسالا

 .ةدشلاو ةبركلا نم صيلختلاو ةثاغإلا بلط يه : ةشاغتسالا فيرعت

 «ناسنإلا نم ءاعدلا بلطف ةزتئاجلا امأف «ةزئاج ريغ اهنمو ةزئاج اهنم : اهمكح

 ۵ :طورشب هب ةثاغتسالاو

 .هيلع ردقي رمأ يف ارداق نوكي نأ - 1

 .اًيح نوكي نأ -

 .ارضاح نوكي نأ -

 نأ ملسملل زوجي الف «ةقباسلا طورشلا َدَحأ تدقف اهف «ةزئاجلا ريغ ةثاغتسالا امأو

 .مالسلا هیلع لیربجک نیبثاغلا وآ نیرداقلا ربغ ءایحالاب الو تاومالاب ثیغتسی

 نم اهيف نفُد يتلا هترجح دنع لعفُي ام ی لوسرلا قح ذولغلا روص نم
 :نعدتبلا رومألا

 .ةعافشلاو رافغتسالا هلاؤس - 1

 .هب لسوتلا -2
 هب ةثاغتسالا -

 !!!هترجح يف اهؤاقلإو كلذب هل لئاسر ةباتك -4



 هتمأ ىلع هقوقحو هلضفو الب يبنلا ةلزنم

 دجس ماشلا نم ذاعم مدق ان: لاق كل قرأ يآ نب هللا دبع نع ةرجحلل دوجسلا -5

 مهتفقاسال نودجسی مهتقفاوف ماشلا تیتآ :لاق «؟ذاعم ای اذه ام» :لاق ايب يبل

 ينإف ءاولعفت الف» :4 هللا لوسر لاقف .كب كلذ لعفن نأ يسفن يف ٌثددوف «مهتقراطبو
 . 1 ثیدحا « ...اهجوزل دحست نآ ةأرلا ترمأل هّلا رغل دجسي نأ ًادحأ ترم ول

 .ام فاوطلا -6

 .اهب حسمتلاو اهناردج لیبقت -7

 توصلا ضفخو ءودملا ملسملا نم بولطملا (نإو)«هيلع مالسلا دنع توصلا عفر -8

 .(هيلع مالسلا دنع

 مث هییحاص للعو هیلع مالسلا ءاقل] بولطلا ابنو)هیلع مالسلا دنع مايقلا ليوطت -9
 .(فارصنالا

 وأ شاد ةنيدلا ينكاس نم جرخ الکو دجسلا لا لخد املک هیلع مالسلل باهذلا -0

 نبا لعفي ناك امك ءرفسلا نم مودقلا دنع هترجح دنع هيلع مالسلا زئاجلا (نإو)اتقؤم

 .(اكلذ كلام نب سنأو مع

 مالتسا ع-رشي الو ,قیتعلا تیبلاب الا فاوطلا عرشی ال هنآ لع نوملسلا عمجأ دقلو

 ريغل دوجسلا زوجي الو «لّبقی الو طقف ملتسی يناميلا نکرلاو «دوسألا رجح ا الا لیبقت الو
 نآ هیلعو ةمالا فلس هیلع ناک امو ةنسلاو باتکلاب كسمتی نآ ملسلا نلعف «للاعت هل

 كلت ناف یا هیف نفُذ يتلا ةرجحا دنع لعفت يتل اهنمو «تافلاخملا نع دعتبي

 هللاو .هئازجأو هيعاودو كرشلا بابسأ نم اهنأل ؛ميكحلا عراشلا اهنع ئبن امم تافلاخملا

 ۵ .لیبسلا ءاوس لل يداتلا

 رظناو (1853)هجام نبا ننس يف اك حيحص نسح ثيدح وهو .هريغو «هجام نبا هاور (1)

 (1203) ةحيحصلا



 كتمأ ىلع هفوقحو هلضفو رج يبنلا ةلرنم

 . هلك يبنلاب فلحلا مكح
 «يسركلاو ؛شرعلاک ةّمظعلا تاقولخلا نم ءیشب فلحت ال هنأ نبع ءاملعلا قفتا

 للع كلذ ی ءایلعلا فلتحا دقف ات دمحم مظعلا يبنلاب فلحا امأو «ةكئالملاو «ةبعكلاو

 :نیلوق

 فلحا نوزیجم ال .دمآ نع ةياورو «يعفاشلاو ءكلامو «ةفينح وبأ مهنمو مهروهمج - 1

 يبنلا نع تبث دق هنأل ءاهيف ثنح نم نلع ةرافکلا بجت الو «نیمیلا دقعنت الو ءاي يبنلاب

 هللا رغب فلح نم)» :ةياور ينو  «تمصيل وأ هللاب فلحيلف افلاح ناك نم» :هلوق

 .«رفك دقف» ةياور ينو «كرشأ دقف

 ناميإللا بجي هنأل ءةصاح ال يبنلاب فلحلا زوج هنآ لٍ-ةیاور يف-دم مامالا بهذ-2

 .هریغ هیف هکر اشی ال صاصتخا هب نیمّیللف «نيتداهشلا يف ُهٌرَكِذ بجيو ءاصوصخ هب

 يبنلا نئتسیرلو «ةقباسلا ثيداحألل ءاملعلا روهمج هيلإ بهذ ام وه باوصلاو : حجارلا

 : 5 هدلومب لافتحالا مکح

 :نیرمال كلذ زوج ال

 «نوعباتلا الو «ةباحصلا كلذب لفتحا الو ؛هدلومب لك يبنلا لفتحي ملف «ةعدب هنأل :الوأ

 دحأ تح رإو .دمحأو «يعفاشلاو كلامو «ةفينح وبأ :ةعبرألا ةمئألا مهنمو مهعابتأ الو

 اوّمِست نيذلا نييديبعلا دهع يف الإ ةمألا هفرعترإ لافتحالا اذهو «هب لافتحالا نع ةمألا

 امك ءيرجهلا سداسلا نرقلا يف ةمألا يف ةعدبلا هذه ثدحأ نم لوأ مهف «نييمطافلاب

 .(267 9) یراخبلا هاور )

 . نسح ثیدح : لاقو «(153 5) يذمرتلاو «(3251) دواد وبأو «(6072) دمحأ هاور (2)



 هتمآ ىلع هقوقحو هلضفو هلك یبنلا ةلزنم

 مايق عم) حلاصلا فلسلا هلعفی را ءیشف .تاركنملاو عدبلاو دلاوملا نم اريثك اوثدحأ

 انوقبسل اريخ ناك ولو «هللا كإ ةبرق ربتعي الو ءانید نوکی ال هئاف «كلذل عفادلاو یضتقلا

 لاق ءاريقوتو |يظعت دشأو «مهدعب ءاج نمم 44 هلا لوسرل اّبح دشآ اوناک مهنآ عم «هیلا

 ةلاسرلا ناخ ادمحم نأ معز دقف ةنسح اهاري ةعدب عدتبا نم :لاعت هللا هر كلام مامالا

 4 ایی مکسالآ کل تیضرو یمسن مکیع ثمر مکتید مک ثلا موا لوقی هللا نال
 .انید مویلا نوکی الف ءانيد ذئموي نکي ر امف «[3 :ةدئاملا]

 كلذ نوذختيو «مالسلا هيلع حیسلا دالیمب نولفتح نیذلا یراصنلاب هبشت هیف :ایناش

 . ۱ «مهنم وهف موقب هّبشت نم : 4 هللا لوسر لاق دقو ءاديع مويلا

 هب ازهتسا وأ هبس نم رفكو لب يبنلا قح 4 ءافجلا میرحت :سداسل: لصفلا

 بج ام ةمالا عامجٍلو ةتسلاو باتکلا نم مدقت دق :للاعت هل هر ضایع يضاقلا لاق

 مرح اذه بّسحبو مارکاو میظعتو «ربقوتو رب نم هل نیعتی امو لب يبنلل قوقحما نم

 للاعت لاق «هّباسو نیملسلا نم هصَُّم لتق لع ةمألا تعمجأو «هباتك يف هاذأ كلعت هللا

 € © اوم ادم م دمو ةا ادل ف هک مم کوسو هلآ توو نکا ل
20 

 ۳۱ ی ها رب و اقو «[61 :ةبوتلا] لا كاذع هك دكا لرش نود عنا kl Î «[57 :بازحألا]
 ر ات عد 57 رضا د او ما تصوت رب و ر 2 6۵ 5 00 زخم نریم

 نإ ادیآ هی رم ءههجنورا اک نا او لا وسر ًاوذت نآ مک و امو ف للاعت

 2 و “ ۾« 5 رول مع رحم تا رع ضخ. رض أ

 هب")رضیرعتلا میرح 2 لاعت لاقو ۰5 3 :بازحألا] اميظع هللا دنع ناڪ کد

 هم ا و ےہ ےک ف ر ر ص #1 هش لا 4 مر ۲ مر ر

 يأ «دمح ای انعار : نولوقی اوناک دوهیلا نآ كلذو ۰۲:04 :هرتبا] هک (عه) ما ٍباَدع

 نيتمؤملا هللا ئهنف «'”ةنوعّرلا نوديري «ةملكلاب نوضٌّرَعُيو ءانم ممساو ؛ كعمس اتعرآ

 .حيحص نسح ثيدح وهو ءامهريغو «(4031) دواد وبأو «(5 115 «5 114) دمحأ هاور (1)

 .ءيشلا نع ءيشلاب ةيروتلا :ضيرعتلا 7
 .قمحلا يأ ءارلا مضب :ةنوعرلا (3)



 هتما ىلع هقوقحو هلضفو دي ىبنلا ةلزنم

 هبس ىلإ قفاتملاو رفاكلا اهب لصوتي الل ءاهنع نينمؤملا يهنب ةعيرذلا عطقو «مهب هبشتلا نع
 .هب ءازهتسالاو

 .تعمس ال عمسا نینعمب دوهیلا دنع اهنأل .ظفللا ةکراشم نم اهیف ال لب : لیقو

 راصنألا ةغل يف اهنأل «همیظعتو 5 يبنلا ريقوت مدعو .بدالا ةلق نم اهیف ال لب : لیقو

 اڳ وهو «مه هتياعرب الإ هنوعري ال مهنأ هُمَضُم ذإ ءكلذ نع اوهنف َكَعَرَت انِعرا ئنعمب
 .لاح لكب ةياعرلا بجاو

 الت يبنلا متاش نأ للع ءاملعلا عمجأ :نونحس نب دمحم لاق» :اضيأ ضايع يضاقلا لاقو

 لاقو «لتقلا ةمألا دنع همكحو «هل هللا باذعب هيلع راج ديعولاو «رفاك هل صقتنتملا

 وأ لِيَق نیملسلا نم ات يبنلا متش نم :ةنانک نب نامثع نع طوسبلا يفو» :اضیآ یضاقل

 نبا «بعصملا يآ ةياور نمو .هلتق وآ ًایح هبلص ين رخ امالاو «بتتسی راو ابح بل

 هصقتت وآ هباح وآ همغش وآ لک لا لوسر بس نم :لوقی اکلام انعمس ءسيوأ نأ

 ناك نإ باسلا نأ ىلإ نورخآ ءالع بهذو ۰" «باتتسی الو-ارفاك وأ ناك (ملسم-لت

 نا ءالعلا نم رخآ قيرف بهذو «هلتق الإو بات نإف (دالبلا مكاح)مامإلا بيتتسي |لسم

 قحامأو ؛كلاعت هللا نيبو هنيب اميف هتبوتف «بات ولو لدقي هنإف هللا لوسر بس نم نآ

 بس نأ كلذ حضوي امو .4# يبنلا بس ةعانش للع انلدي اذمو .طقسی الف 255 يبنلا

 :قرقح ةدعدو قلعت دق 355 يبنلا

 ؛هثايلوآ لضفآ ليداعو « هلی هلوسرب تاسلا َرَقَك ثیح نم :للاعتو هناحبس هّلا قح-آ

 ةحص للع ةفوقوم امهتحص ناف «هنيدو هباتك يف نعط ثيح نمو «ةبراحلاب هزرابو

 ( .ةلاسرلا

 .سانلا دارفأل كلذ: سيلو «دودحلا ميقي يذلا وه هنأل اهريمأو دالبلا مكاح مامالاب دوصقلا ()

 .(9-10)ص



 هتما ىلع هقوقحو هلضفو ٍدَِع ىبنلا ةلؤزنم

 ةعيقولا هيذؤت ناسنإلا نإف ءهسفن صوصخ ثيح نم هلي هللا لوسر قح هب ٌقَلَعَتَو -ب
 رهظي نأ هيلع بجي نم اصوصخ هلام ذخأ وأ هندب يف هحرج هيذؤي امم رثكأ هضرع يف

 .ةرخآلاو ايندلا يف كلذب اوعفتنيل .هردق ولعو .هضرع لايك سانلل

 عيمج نإف ؛ممألا نم اهريغ نمو لب «ةمألا هذه نم نينمؤملا عيمج قح هب ٌقَلَعَتو -ج

 هتطساوب وه ةرخآلاو ايندلا يف:مهلاني:يلا ريخلا ةّماعو .هتمأ اصوصخ هب نونمؤم نينمؤملا

 ٌبسو مهئانبأو مهئابآو مهسفنأ بس نم مهدنع مظعآ هل بسلاف كب هترافسو

 . مهعیج

 هللا نإف هصقنتو 7*7 يبنلا بس نم اصوصخ نوملسلاو «امومع سانلا رذخیلف

 ی هل مبل :هلوسرو هلأ توذؤي نزلا نإ #3 ىلاعت هللا لاق «ةرخآلاو ايندلا يف هل مقتنی للاعت

 رب کم ژفناو تری تر هاو (2) بهش ازم کم او لا
 .[55- 57 :بازحالا) هک ((مو) ایم اتو اتتهب ولما دق اما ام

 ردقب الت هلوسرو هل یذآ لک مزحو قدصب او هجاوی نآ نیملسلا للعو

 وآ راعشآ نم عاذی وآ مسرپ وآ بتکی ام اورشنی الو «كلذ ین اولهاستی ال نأو «ةعاطتسالا

 ال ثیح نس لطابلل ارشن تالف ىف نآلل ل6 دسغ اتلوسرل ةءاسا اهیف روص وآ تالاقم

 ال اب نکلو «مهیلع ءاعدلاب و ةّوقب ةثيسلا مهامعآو كتلوآ هجو ین اوفقیلو نورعشی

 دیقتلا مهیلعف كلذ للع اوريسي يكلو 37 دمح اندیس اهب ءاج يتلا ةعيرشلا عم ضراعتی

 ( © رمال زكى لا مآ اوان لاصت لاق نييتابرلا ءاملعلا تاهيجوتب
 .[4 23 :لحتنلا]

 ۰ نیاصلا كلداعو یی 7 كلوس مو« كدانکو «تنند مصنا مهللا

 .(394- 39 3) ةيميت نبا مامالا فیلأت 5 لوسرلا متاش نلع لولسلا مراصلا (1)



 هتمأآ ولع هقوقحو هلنجفو ٍتع یبنلا ةلزنم

e هو 

 مهف ىلع اهمهفيو يب هيبن ةنسبو ىلاعت هللا باتكب كسمتي نأ ملسملا ىلع
 مهيف لاق نيذلا ؛ةلضفملا ةثالثلا نورقلا لهأو «ةباحصلا مهتمدقم يفو .حلاصلا فلسل

 . «يهنولي نيذلا مث «مهولي نيذلا مث«ينرق سانلا ريخ» : هللا لوسر
 «هرزعيو هرقويو همظعيو ةي ادمح هللا لوسر ملسملا بحي نأ ناميإلاو نيدلا نمف

 .هلئاضف ركذ نمو هيلع مالسلاو ةالصلا نم رثکیو

 لهأ نم مهنوبحي نم ةايح ليصافت نوفرعی نم نیملسلا نم دجن نأ فسؤملا نمو
 اذهو ءال هللا لوسر عم نولعفي ام رثكأ «مهيلع ءانثلاو «مهزكذ نم نورثكيو «ملعلا
 ءادتهالاو «هب ءادتقالل هيلع ءانشلاو ةي هللا لوسر ركز نم راثكإلا بجاولاو «صقن

 .هيدهو ةي هللا لوسرل ةعباتلا ققحم ام ردقب رکشّیو رکذیف هریغ امآو «هيدبم
 یدتپیو هتنسب كسمتی نآو سیفنلاو سفللاب 45 هللا لوسر يدفي نآ ملسلا للعو

 تنسلاو نآرقلل اداقنم كلذ ی نوکی لب «طیرفت الو طارفٍ الو ءافج الو ولغ الب هیدهب

 ةنج يف لب میرکلا لوسرلا نم ابیرق ةمايقلا موی نوکیو ءاديعس ةايحلا هذه يف شيعي تح
 .كلذ لك كلأسأ «تنأ الإ هلإ ال مويق اي يح اي «نیلاعلا بر ای مهللا .للعالا سودرفلا
 موي ةً كلوسر انيف عّفشت نأ كلأسأ مهللا « ك هللا لوسرب نيئزهتسملاب كيلع مهللا
 ملسو مهللا لصو :ةنجلا يف اسلجم هنم برقأ انلعجت نأو ءةنجل ا هعم انلخدت نآو «ةمايقلا

 .نيدلا موي ىلإ ناسحإب مه نيعباتلاو هبحصو هلآ للعو دمحم انديس للع كرابو
 .نيملاعلا بر هلل دمحللاو

 دمحأ نب ديعلب ديعس وبأ هبتك
 ه1427 /لوألا عيبر / 06 ] يف رئازجلا

 م2006 /ليرفقأ/5

 .(2533) ملسمو .(2652) يراخبلا هاور (1)



 اي يبنلا ةلزنم هتما ىلع هقوقحبو هلضفو

 ع 1 1 121212121 ۲ تم و a ةمدقلا

 1 ل ا و سا هلضفو هلي ىبنلا ةلزنم : لوألا بابلا *

 © دود ءا هيوم و ةدعاسمع م وعلة Renee sexs £ ASAS ؟ 4 دمحم وه نم :لوألا لصفلا

 7 7 يع دن سس دم در ترا رم لاو بافت :یناثلا لصفلا

 ۰ ایندلا ین لي هللا لوسر صئاصخ نم :ثلاثلا لصفلا

 TF Gerd Oman ةرخآلا ىي هللا لوسر صئاصخ ضعب :عبارلا لصفلا

 ۱ 4 هنمآ صئاصخ ضعب رکذ :سمانآ لصفلا

 ۱ a ال هتوبن لئالدو هتازجحعم ضعب رکذ :سداسلا لصفلا

 E Acasa E ندد هتمأ ىلع لي ىبنلا قوقح :يناثلا بابلا #

 os كلذ نوكيو هب ناميإلا بوجو :لوألا لضفلا

 ای ام ات و اقا دوو ویو EGRESS هتبم بوجو :یناثلا لصفلا

 E CURES LOG OE AOR SERA RAD ك یبنلا ةبع تامالع

 5 پس ]1 1 12121 هلي هتبحم باوثو تارمث

 دعبو هتايح يف هميظعتو هريقوتو هريزعت بوجو : هلي هقوقح نم : ثلاثلا لصفلا

 ی هتوم

 N يل هريغ عم كلذ لعف مكحو لي ىبنلا راثآب كربتلا مكح : هيبنت

 ی هيلع مالسلاو ةالصلا ةرثک : مبارلا لصفلا

 ا ا ل لي هللا لوسر ىف ٌوّلْعلا نع ىهنلا:سماخلا لصفلا

 3 ميم و مو هام مه هاو مه هم و ا و ا ع رشلاو ةغللا ىف ٌوُلْغلا فيرعت

 PE 7 1 1 121212 2 21 SERS CSRs Soe i همكح

 ا ل ل اب هقح یف ولغلا اهیف لصح ىتلا رومألا نايب

 6 لا لا ل م #4 لوسرلاب لسوتلا زوج له

 BE URES ares aE GSE یعدب لسوت -یعرش لسوت : لسوتلا عاونآ



 ةتما یلع هفوقحو هلحفو ٍَِع يبنلا ةلرم

 211111110100 عون لك مكحو ةعافشلا عاونأ

 SNR FF KORA E ORES FÎ SESI E AF USSSA FISESE E E a aE ةثاغتسالا فيرعت

 0 ا ا اهمكح

 رومألا نم اهيف نفُد يتلا هترجح دنع لعفُي امم لَو لوسرلا قح يف ولغلا روص نم
 0 ل ا ا ل ةعدتبملا
 ی كلي ىبنلاب فلحلا مكح
 ا ا ا لب هدلومب لافتحالا مكح
 ۳۳9 هب أرهتسا وآ هّبس نم رفک و ؛ت یبنلا قح یف ءافحا میرحت :سداسلا لصفلا
 ۷ ا ل لی میرکلا یبنلا متش نم مکح
 N احد ی و 1 : كلذ ةعانشو بسلا ىف قوقح نم قلعت ام

 ی كلي هلوسرو هللا ىذؤي نم نوملسملا هجاوي فيك
 تو FEES [SKN U ve هلي ميركلا لوسرلا ىلإ ءىسي ام رشن مكح

 و ی ةمتاخلا
 و سرهفلا
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 هثما ىلع هقوقحو هلضفو ابی يبنلا ةلزنم

 %3 4 + فلؤملل ردص 4 ¢ د

 .357 يبنلا لسغ ةفص ۶

 .ةيحضألا ماكحأ ۶

 .عیبلا ماکحآ

 .رفسلا ماکحآ *

 .يعرشلا ملعلا بلطل يلیصفت جمانرب

 .ةيانک ضرف هنمو نیع ضرف ملعلا بلط نآ لٍ ةيادضا ***

 .ةعَمالا رجز م“

 .وهسلا دوجس ماکحآ هه

 .جاوزلاو ةبطخلا نع ءاطخألا ةلازإب جازملا ليدعت **

 .رظنلاو ةنيزلاو سابللا ماکحآ لا رظنلا هیجوت *

 .يزوجلا نبال رطاخلا ديص باتک لع قیلعتلا **
 نيدلا لاجل باجنألا قالخأ يف بادآلا عماوج باتك نع قيلعتلا 8

 .,یساکلا

 .نیلالحا ربسفت باتک نلع قیلعتلا #


